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Par autoriem
Šīs grāmatas autori ir Viktorija un Iļja Malkini.
Viktorija Malkina – stratēģiskās attīstības konsultāciju sabiedrības „ADVANCED ADVICE” frančaizinga projektu vadītāja ar vairāk
nekā 7 gadu praktisku pieredzi frančaizinga, projektu vadīšanas,
finansējuma piesaistīšanas, uzņēmumu procesu analīzes jomās.
Realizējusi vairāk nekā 70 stratēģiskās attīstības projektus, ir grāmatas „Franšīzes pirkšana – ātrgaitas ceļš uz panākumiem uzņēmējdarbībā” līdzautore.

Iļja Malkins – stratēģiskās attīstības konsultāciju sabiedrības „ADVANCED ADVICE” dibinātājs un vadošais partneris, Lietuvas franšīzes centra dibināšanas grupas vadītājs, sertificēts Kaplana un
Nortona sabalansēto rādītāju sistēmas speciālists ar vairāk nekā
11 gadu vadības konsultāciju pieredzi frančaizinga, stratēģiskās
vadības, finansējuma piesaistīšanas un jaunatnes uzņēmējdarbības veicināšanas jomās. Īstenojis vairāk nekā 150 stratēģiskās
attīstības projektus, ir grāmatu „Franšīzes rokasgrāmata” un „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz veiksmi biznesā” līdzautors.

•
•
•
•
•
•
•

Materiālus nodaļai „Frančaizinga tiesiskais regulējums Baltijas valstīs un Baltkrievijā” sagatavoja:
Roberts Jodka, advokātu kantora VARUL Lietuvas biroja vadošais partneris, advokāts;
Toms Venckus, advokātu kantora VARUL Lietuvas biroja partneris, advokāts;
Ļutaurs Baikštis, advokātu kantora VARUL Lietuvas biroja asociētais partneris, advokāts;
Ants Mailends, advokātu kantora VARUL Igaunijas biroja partneris, advokāts;
Indreks Kangurs, advokātu kantora VARUL Igaunijas biroja advokāts;
Kaspars Freimanis, advokātu kantora VARUL Latvijas biroja advokāts;
Dmitrijs Zikratskis, advokātu kantora PETERKA & PARTNERS Baltkrievijas biroja vadošais advokāts.
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Vārdnīca
• Frančaizings ir uzņēmējdarbības organizēšanas modelis, kad viens subjekts (franšīzes devējs) par noteiktu atlīdzību nodod citam subjektam (franšīzes ņēmējam)
tiesības izmantot savu radīto franšīzes uzņēmējdarbības modeli, zinātnību un uzņēmējdarbības identitātes elementus.
• Franšīzes devējs (angl. franchisor) – subjekts, kas saskaņā ar franšīzes līgumu
sniedz franšīzes ņēmējam tiesības izmantot devēja radīto franšīzes uzņēmējdarbības modeli un zinātnību, kā arī uzņēmējdarbības identitātes elementus.
• Franšīzes ņēmējs (angl. franchisee) – subjekts, kas saskaņā ar franšīzes līgumu saņem no franšīzes devēja tiesības izmantot devēja radīto franšīzes uzņēmējdarbības
modeli un zinātnību, kā arī uzņēmējdarbības identitātes elementus.
• Franšīze – intelektuālā īpašuma, ko veido franšīzes devēja radītais franšīzes uzņēmējdarbības modelis un zinātnība, papildu pakalpojumu un tiesību uz uzņēmējdarbības identitātes elementiem kopums, kas par noteiktu atlīdzību uz laiku tiek
nodots franšīzes ņēmējam nolūkā atkārtot franšīzes uzņēmējdarbības modeli un
to izmantot, lai gūtu peļņu.
• Franšīzes līgums – vienošanās, saskaņā ar kuru franšīzes devējs par attiecīgu atlīdzību nodod franšīzes ņēmējam uz laiku tiesības izmantot tā nosaukumu, preču
un/vai pakalpojumu zīmju, tirgvedības sistēmas, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pārvaldīšanas metožu kopumu.
• Franšīzes tīkls – franšīzes devējs un franšīzes ņēmēju kopums, kas nodarbojas ar
uzņēmējdarbību, izmantojot franšīzes devēja preču zīmi.
• Franšīzes uzņēmējdarbība – uzņēmējdarbība, uz kuras uzņēmējdarbības modeļa
pamata franšīzes devējs veido franšīzi.
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1. Ievads

Droši vien atceraties brīnišķīgo Džonatana Svifta grāmatu „Gulivera ceļojumi”. Bērnībā,
kad lasījām šo grāmatu, tajā attēlotie notikumi šķita iespaidīgi un nereāli. Tomēr mūsdienās, lūkojoties uz mūsu valstu (runājam par Lietuvu, Latviju, Igauniju un Baltkrieviju) tirgiem, negribot rodas atmiņas un alegorijas par šīs grāmatas varoni un uzņēmējdarbību mūsu nelielajās valstīs.
Atcerēsimies, kā ķirurgs Lemuels Gulivers, nolēmis iepazīties ar pasauli un šādā nolūkā pieteicies par kuģa ārstu, dažādu apstākļu rezultātā nonāk nepazīstamā salā, kurā
dzīvo par Guliveru divpadsmit reizes mazāki cilvēciņi. Starp liliputiem nokļuvušais Gulivers, kas uz viņu fona ir milzis, ir spiests adaptēties. Viņš pieredz neticamus piedzīvojumus. Šķiet, ka interesantāk būt vairs nevar. Tomēr viss tikai sākas. Turpinot savu
ceļojumu, Gulivers nokļūst citā zemē, kuras iedzīvotāji ir divpadsmit reizes lielāki par
parastajiem cilvēkiem. Liliputu zemē juties kā milzis, Gulivers pēkšņi kļūst par rūķīti un
ir atkal spiests piemēroties dzīves apstākļiem milžu zemē.
Ne viena vien mūsu valstīs dzimuša biznesa stāsts atgādina pasakainos Gulivera ceļojumus. Daudzi uzņēmēji, kuri ir uzsākuši un attīsta uzņēmējdarbību mūsu valstu mazajos tirgos, jau ir pieraduši pie maza mēroga, nelielas peļņas, mazprasīgiem patērētājiem un nosacīti neradošiem konkurentiem. Labākie no viņiem ir spējuši sasniegt lieliskus rezultātus un kļuvuši par savdabīgiem Guliveriem uzņēmējdarbībā. Šie Guliveri,
sapratuši, ka uzņēmējdarbības iespējas mūsu tirgos jau ir izsmeltas vai tūlīt beigsies,
lūkojas uz ārzemēm. Drosmīgākie raugās uz attīstītajiem Rietumeiropas, Ziemeļamerikas vai Austrumāzijas tirgiem, taču piesardzīgākie – uz NVS un citiem līdzīgiem tirgiem.
Daudzi vietējie uzņēmējdarbības Guliveri, kas uzsāk uzņēmējdarbības attīstību lielos
tirgos, izdzīvo iekšējās identitātes transformāciju – vēl vakar savas valsts tirgū viņi bija
milži starp liliputiem, bet jau šodien jaunajā tirgū viss ir apgriezies kājām gaisā un viņi ir
kļuvuši par liliputiem milžu zemē. Šāda transformācija ir nekomfortabla un bieži vien –
biedējoša. Tikai drosmīgākie, elastīgākie un spēcīgākie pieņem izaicinājumu attīstīties
ārzemēs. Liela daļa pārējo uzņēmēju nevēlas piedzīvot šo attīstības diskomfortu un
izvēlas konkurēt tikai mājas tirgu robežās. Tomēr nākas atzīt, ka, paātrinoties globalizācijai un uzņēmējdarbības internacionalizācijai, šādu sāpīgu transformāciju uzņēmēji
var pieredzēt pat nepametot mājas tirgu – lielo ārvalstu kompāniju un tīklu ienākšana
mūsu valstīs rada šai situācijai nopietnus priekšnoteikumus.
Tātad, kā kļūt par Guliveru un tādam palikt ne tikai mājas, bet arī ārvalstu tirgos? Brīnumainas tabletes, kas ierindas uzņēmēju pārvērstu biznesa magnātā, diemžēl nepastāv.
Toties eksistē uzņēmējdarbības attīstības metode, ar kuras palīdzību vieglāk iespējams
Ievads
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kļūt par Guliveru starptautiskā uzņēmējdarbībā. Tas ir frančaizings. Tādiem franšīzes
tīkliem kā „7-eleven”, kam pieder vairāk nekā 54000 veikalu, „Subway” ar vairāk nekā
42500 struktūrvienībām vai „McDonalds”, kas pārvalda vairāk par 35000 restorāniem,
būtu jāiedvesmo ambiciozi uzņēmēji un jāsaka priekšā, ka frančaizings patiesi ir visstraujākā uzņēmējdarbības attīstības metode pasaulē. Tomēr ar ambīcijām un gatavību vien nepietiek. Uzņēmējiem, kas vēlas kļūt par veiksmīgiem franšīzes devējiem
un pārvaldīt lielus franšīzes tīklus, ir labi jāizprot franšīzes uzņēmējdarbības modeļa
īpatnības, rūpīgi un profesionāli jāplāno franšīzes devēja uzņēmējdarbības attīstība, kā
arī tā efektīvi un disciplinēti jāīsteno.
Kā zināms, liels ceļš sākas no maziem pirmajiem soļiem. Mēs ceram, ka šī grāmata, kas
ir jau trešā mūsu sagatavotā un izdotā frančaizinga tematikai veltītā grāmata, palīdzēs
nākamajiem franšīzes devējiem sagatavoties attīstībai ar franšīzes palīdzību un sākt
savu ceļojumu augšup starptautiskās uzņēmējdarbības virzienā. Mēs, šīs grāmatas autori, vienmēr esam gatavi palīdzēt Baltijas valstu un Baltkrievijas franšīzes devējiem
viņu uzņēmējdarbības radīšanas un attīstības procesā. Mēs ticam, ka mūsu reģiona uzņēmējdarbība spēj iegūt pasaules atzinību, un vēlamies investēt savas kompetences
un pieredzi perspektīvākās uzņēmējdarbības attīstībā ar franšīzes palīdzību.
Novēlam veiksmi, radot franšīzes devēja uzņēmējdarbību!

Viktorija un Iļja Malkini
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Ievads

2. Vispārēja informācija par frančaizingu

Frančaizinga uzņēmējdarbības modelis pasaulē ir plaši izplatīts, tā attīstības tempi aizvien saglabājas augstā līmenī. Uzņēmējiem, ja tie vēlas izmantot frančaizinga priekšrocības sava biznesa attīstībā, no sākuma vajadzētu pamatīgi iepazīties ar frančaizinga
pamatiem. Šajā nodaļā kopā ar jums iepazīsimies ar frančaizingu - aplūkosim frančaizinga vēsturi, tā būtību un izmantojamos jēdzienus, runāsim par franšīzu daudzveidību, to tipiem, attīstības veidiem un uzņēmējdarbības jomām, kurās frančaizings
ir visai izplatīts, izvērtēsim franšīzes devēja un ņēmēja ceļu no idejas līdz veiksmīgai
uzņēmējdarbībai, viņu savstarpējo mijiedarbību. Šīs nodaļas izlasīšanas rezultātā jūs
sapratīsit frančaizinga uzņēmējdarbības modeļa uzbūvi un būsit gatavi tuvāk iepazīties ar uzņēmējdarbības attīstības niansēm, izmantojot franšīzi.
2.1. Frančaizings – kas tas ir?
Frančaizinga jēdzienu aizvien biežāk dzirdam dažādu uzņēmumu preses paziņojumos
un slavenos uzņēmējdarbības veiksmes stāstos. Arī Baltijas valstu un Baltkrievijas uzņēmēji aizvien vairāk izvēlas frančaizingu par stratēģiskās attīstības rīku. Tomēr, kaut
arī franšīzes devēju un ņēmēju skaits ievērojami pieaug, aizvien vēl nevaram lepoties
ne tikai ar plašu frančaizinga izplatību, bet pat labāku tā pazīstamību mūsu uzņēmēju
sabiedrībā. Lai neatpaliktu no pasaules tendencēm un izmantotu šī unikālā uzņēmējdarbības attīstības veida priekšrocības, nepieciešams pilnīgi izprast ne tikai praktiskās,
bet arī teorētiskās šī uzņēmējdarbības modeļa iezīmes un īpatnības.
Iepazīšanos ar frančaizingu sāksim ar šī uzņēmējdarbības attīstības veida dabas aplūkošanu. Tulkojumā no senfranču valodas vārds „franchise” nozīmē brīvību, tiesību piešķiršanu vai privilēģiju. Vēsturiski par „franchise” tika dēvēta par atļauju, citiem vārdiem
sakot, tā bija īpaša privilēģija nodarboties ar noteiktu uzņēmējdarbību, kuru feodāļi
piešķīra vienkāršiem zemniekiem. Visbiežāk tās bija alus darītavas, stipro alkoholisko
dzērienu dedzinātavas, ādas apstrādes darbnīcas un tamlīdzīgi amati. Piešķirot šādas
privilēģijas, feodāļi ne tikai kontrolēja dažādu amatu darbības apjomu savos valdījumos, bet arī palielināja savus ieņēmumus no zemniekiem, kas par privilēģijas piešķiršanu maksāja. Mūsdienu uzņēmējdarbības pasaulē frančaizings tiek saistīts arī ar noteiktu ekonomiskās darbības veidu, noteiktu darbībai paredzētu teritoriju un atlīdzību
par tiesību sniegšanu. Tomēr par frančaizinga kā uzņēmējdarbības attīstības veida iezīmēm šajā nodaļā runāsim mazliet vēlāk, pagaidām iepazīsimies ar frančaizinga pasaulē izmantotajiem jēdzieniem.

Vispārēja informācija par frančaizingu
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Vadības literatūrā iespējams sastapties ar ne vienu vien uzņēmējdarbības modeļa raksturojumu, tomēr mēs frančaizinga būtības skaidrošanai izmantosim divus:
• Uzņēmējdarbības modelis ir līdzekļu kopums, ar kuriem uzņēmums identificē savus patērētājus, rada un no citām izdala savas preces vai pakalpojumus, nosaka tos
uzdevumus, kurus uzņēmums veiks patstāvīgi, un tos, kurus uzticēs veikt ārējiem
piegādātājiem, strukturizē nepieciešamos resursus, iziet tirgū, rada vērtību saviem
patērētājiem un gūst peļņu1;
• Uzņēmējdarbības modelis – savstarpēji saistītu un atkarīgu pamatsistēmu kopums, kuras rada un uztur konkurētspējīgu uzņēmējdarbību2.
	Frančaizinga jēdziena raksturojumā tika minēti divi galvenie frančaizinga attiecību
subjekti:
• Franšīzes devējs (angļu val. franchisor) – subjekts, kas saskaņā ar franšīzes līgumu
sniedz franšīzes ņēmējam tiesības izmantot devēja radīto franšīzes uzņēmējdarbības modeli un zinātnību, kā arī uzņēmējdarbības identitātes elementus;
• Franšīzes ņēmējs (angļu val. franchisee) – subjekts, kas saskaņā ar franšīzes līgumu
saņem no franšīzes devēja tiesības izmantot devēja radīto franšīzes uzņēmējdarbības modeli un zinātnību, kā arī uzņēmējdarbības identitātes elementus.
	Tātad jau definējām frančaizinga subjektus – devēju un ņēmēju. Turpmāk atklāsim
frančaizinga objekta, tas ir, pašas franšīzes, definīciju:
• Franšīze – intelektuālā īpašuma, ko veido franšīzes devēja radītais franšīzes uzņēmējdarbības modelis un zinātnība, papildu pakalpojumu un tiesību uz uzņēmējdarbības identitātes elementiem kopums, kas par noteiktu atlīdzību uz laiku tiek
nodots franšīzes ņēmējam nolūkā atkārtot franšīzes uzņēmējdarbības modeli un
to izmantot, lai gūtu peļņu.
Vienkāršota franšīzes struktūra parādīta 1. attēlā.
Tiesības izmantot
uzņēmējdarbības
modeli un zinātnību
(„know-how”)

FRANŠĪZE
Atlīdzība
par
sniegtajām
tiesībām

Tiesības izmantot uzņēmējdarbības
identitāti

1. att. Vienkāršota franšīzes struktūra.
1
2
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Lasot franšīzes definīciju, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību dažiem tās pamataspektiem:
• Franšīzes devējs ņēmējam nodod ne tikai jau radītu uzņēmējdarbības modeli un
zinātnību, bet arī apņemas sniegt tam pakalpojumus, kuru mērķis ir turpināt nodrošināt ņēmējam sevi apliecinājušus uzņēmējdarbības modeļa pilnveidojumus,
no jauna ģenerētu zinātnību un metodisko palīdzību.
• Franšīzes devējs ņēmējam nodod, nevis pārdod savu radīto uzņēmējdarbības modeli un zinātnību. To attiecības saskaņā ar definīciju ir vērtējamas kā pagaidu attiecības, kaut arī ilglaicīgas.
• Franšīzes ņēmējs franšīzi iegādājas, lai atkārtotu veiksmīgo devēja uzņēmējdarbību, nevis tāpēc, lai eksperimentētu un uz devēja uzņēmējdarbības pamata veidotu savu unikālu uzņēmējdarbību. Franšīzes ņēmējam ir tiesības un pat pienākums
nodrošināt, lai visās franšīzes ņēmēju pārvaldītajās struktūrvienībās tiktu ievēroti
vienādi kvalitātes standarti, procedūras tiktu veiktas identiski, savukārt patērētāji
saņemtu tādus pašus produktus vai pakalpojumus.
Kā jau minēts, katru franšīzes ņēmēju saista savstarpējas uzņēmējdarbības attiecības
ar franšīzes devēju, šīm attiecībām, bez šaubām, ir jābūt skaidri definētām un reglamentētām. Šo funkciju veic franšīzes līgums – neatņemams franšīzes atribūts.
• Franšīzes līgums – vienošanās, saskaņā ar kuru franšīzes devējs par attiecīgu atlīdzību nodod franšīzes ņēmējam uz laiku tiesības izmantot tā nosaukumu, preču
un/vai pakalpojumu zīmju, tirgvedības sistēmas, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pārvaldīšanas metožu kopumu.
Jāuzsver, ka praksē frančaizings kā uzņēmējdarbības organizēšanas modelis bieži iziet
ārpus sniegtās definīcijas robežām. Atšķirīgu franšīzu gadījumā var atšķirties uzņēmējdarbības sistēmu vai zinātnības, kas tiek nodota saņēmējam, apjoms un forma. Atsevišķi
ņēmēji akcentē pakalpojuma sniegšanas vai preču pārdošanas zinātnību, bet mazāk uzmanības velta vispārējiem uzņēmējdarbības organizēšanas un pārvaldīšanas principiem.
Tāpat var atšķirties arī ņēmēju sniegto pakalpojumu mērķis, saturs un forma. Bieži gadās,
ka franšīzes atlīdzības ir ieskaitītas piegādājamo preču vai sniedzamo pakalpojumu cenā
un netiek izdalītas atsevišķi. Neatkarīgi no šīm atšķirībām frančaizinga uzņēmējdarbības
attiecībām ir raksturīgas iezīmes, kas tika atklātas iepriekš minētajās definīcijās.
Taču ne vienmēr tas, kas tiek dēvēts par franšīzi, patiešām atbilst frančaizinga iezīmēm.
Frančaizings bieži tiek vienādots ar distribūciju un licencēšanu, kaut arī tie ir atšķirīgi
uzņēmējdarbības organizēšanas modeļi:
• Licencēšana ir uzņēmējdarbības organizēšanas modelis, kad viens subjekts par
noteiktu atlīdzību ļauj otram izmantot viņam piederošu, juridiski aizsargātu intelektuālu īpašumu, piemēram, preču zīmes, rūpniecisko dizainu, programmatūru, atklājumu vai uzņēmējdarbības procesu. Visbiežāk licence tiek sniegta skaidri
definējama intelektuālā īpašuma objekta izmantošanai. Franšīze aptver kā skaidri
definētus elementus, tādus kā preču zīme vai recepte, tā arī sarežģītus un grūti definējamus objektus – uzkrāto uzņēmējdarbības pieredzi un metodisko palīdzību.
Vispārēja informācija par frančaizingu
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• Distribūcija ir uzņēmējdarbības organizēšanas modelis, kad viens subjekts pārdod
otra subjekta izgatavotus un ar tam piederošām preču zīmēm marķētus produktus. Distributors (izplatītājs) neiegūst tiesības izmantot preču ražotāja preču zīmi
savām vajadzībām, savukārt preču ražotājam ir ļoti ierobežotas tiesības kontrolēt
izplatītāja uzņēmējdarbības organizēšanas procesus, turklāt tikai tādā mērā, cik tas
ir saistīts ar viņa preču pārdošanu un piegādi patērētājiem.
Zemēs, kurās frančaizinga tiesiskais regulējums nav ļoti stingrs, šāda uzņēmējdarbības
organizēšanas formu jaukšana nav uzskatāma par kritisku un sliktākajā gadījumā darījuma pusēm var vienkārši kļūt par nesaprašanās iemeslu. Tomēr tajās zemēs, kur likumi stingri reglamentē frančaizingu (piemēram, ASV), ir nepieciešams skaidri atšķirt šos
uzņēmējdarbības organizēšanas modeļus un izmantot tieši to, kurš visvairāk piemērots
konkrētajā situācijā.
2.2. Franšīzu dažādība
Salīdzinoši neilgajā frančaizinga kā uzņēmējdarbības organizēšanas modeļa pastāvēšanas vēsturē ir izveidojusies tā piemērošanas prakse, no kuras pārzināšanas un izmantošanas atkarīga katra franšīzes uzņēmējdarbības veiksme. Šajā nodaļā aplūkosim
atšķirīgus franšīzes tipus, attīstības veidus un uzņēmējdarbības nozares, kurās frančaizings izplatīts visplašāk.
2.2.1. Franšīzes tipi
Jau runājām par to, ka bieži ir grūti precīzi atšķirt frančaizingu no licenzēšanas vai distribūcijas vienošanās. Tomēr frančaizingam piemīt specifiskas iezīmes, kas to atšķir no cita
rakstura uzņēmējdarbības sadarbības veidiem. Turpmāk aplūkosim dažus pasaulē visvairāk izplatītos franšīzes tipus: preču izplatīšanas, uzņēmējdarbības modeļa un ražošanas.
Preču izplatīšana franšīzes tīklā – franšīzes ņēmējs tikai pārdod devēja preces, un
viņam ir tiesības izmantot franšīzes devēja preču zīmes, kā arī citus uzņēmējdarbības
identitātes elementus. Franšīzes devējs var izvirzīt noteiktas prasības (piemēram, par
tirdzniecības platību noformēšanu vai to atrašanās vietu) vai sniegt attiecīgas rekomendācijas (piemēram, par personāla izturēšanos un ģērbšanās normām), bet visbiežāk tas
nenodod visu uzņēmējdarbības pārvaldes sistēmu. Preču izplatīšanas franšīzes ir populāras firmas apģērba, kosmētikas, aksesuāru, automašīnu tirdzniecībā. Šis franšīzes tips
visvairāk līdzinās distribūcijas komerciālajām attiecībām, tomēr distribūcijas gadījumā
izplatītājs neiegūst tiesības atvērt ražotāja preču zīmes firmas veikalus, tas savos veikalos drīkst pārdot tikai ražotāja preces. Jāuzsver, ka mūsdienu frančaizinga pasaulē preču
izplatīšanas franšīze pēc sava rakstura aizvien vairāk tuvinās uzņēmējdarbības modeļa
franšīzei – devējs ņēmējiem papildus nodod daudz uzņēmējdarbības organizēšanas algoritmu, vadības sistēmu, IT un uzskaites rīku.
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Uzņēmējdarbības modeļa franšīzes tips no visiem minētajiem ir visvairāk izplatīts,
un to var izmantot gandrīz jebkurā uzņēmējdarbības nozarē. Uzņēmējdarbības modeļa franšīzes gadījumā franšīzes ņēmējs ne tikai ražo un/vai pārdod preces, sniedz pakalpojumus un iegūst tiesības izmantot franšīzes devēja preču zīmes. Svarīgākais ir tas, ka
franšīzes ņēmējs iegūst plašas uzņēmējdarbības vadības metodikas un ar tām saistīto
atbalstu un palīdzību. Metodikas paskaidro, kā pārvaldīt visu uzņēmējdarbību un katru
tās sastāvdaļu atsevišķi, bet pastāvīgā palīdzība ļauj ņēmējiem sniegt jaunākās zināšanas par uzņēmējdarbības vadību un dalīties ar konkrētiem risinājumiem, kas sevi
attaisnojuši sarežģītās situācijās. Citiem vārdiem sakot, iegādājoties uzņēmējdarbības
modeļa franšīzi, ņēmējs saņem visu franšīzes devēja intelektuālo īpašumu un viņa uzņēmējdarbības modeli, ko viņš izmanto savas uzņēmējdarbības attīstībai saskaņā ar
franšīzes līgumu.
Ražošanas franšīzes tīklā – franšīzes ņēmējs no devēja saņem visu tehnoloģisko ražošanas zinātnību, tomēr bieži vien negūst tiesības tiešā veidā izplatīt saražoto produktu,
lai gan dažreiz šādas tiesības viņam tiek piešķirtas kopā ar tiesībām uz preču zīmes izmantošanu un preču izplatīšanas uzņēmējdarbības sistēmu. Šis franšīzes tips plašāk izplatīts dzērienu un pārtikas rūpniecībā, kaut, salīdzinot ar citiem franšīzes tipiem, tas ir
mazāk populārs ražošanas zinātnības nodošanas sarežģītības dēļ. Šim franšīzes tipam
ir visvairāk līdzības ar licencēšanu, īpaši tad, kad tiek runāts par tehnoloģisko procesu
patentu nodošanu.
2.2.2. Franšīzes attīstības veidi
Kad potenciālais franšīzes ņēmējs ir sācis interesēties par franšīzu piedāvājumu, viņš
noteikti saskarsies ar franšīzu piedāvājumiem, kas atšķirsies ar savu attīstības specifiku un franšīzes ņēmēja saistībām. Arī franšīzes devējam, kas veido franšīzes tīklu, būs
jāizlemj, kādā veidā viņš attīstīs savu tīklu un kāda tipa franšīzes ņēmējus viņš meklēs.
Turpmāk aplūkosim galvenos franšīzes attīstības veidus: tiešo un master frančaizingu.
Tiešā frančaizinga galvenā pazīme ir tā, ka franšīzes līguma parakstīšana un tiešā
komunikācija norisinās starp franšīzes gala ņēmēju un franšīzes devēju. Tiešais frančaizings sadalāms trīs kategorijās: vienas struktūrvienības franšīze, vairāku struktūrvienību franšīze un teritorijas attīstības franšīze. Šie attīstības veidi parādīti 2. attēlā.
Vienas struktūrvienības frančaizinga gadījumā franšīzes devējs, pārdodot franšīzi,
sniedz franšīzes ņēmējam tiesības atvērt vienu struktūrvienību un tajā veikt darbību.
Šādas franšīzes bieži vien franšīzes devēji pārdod sava tīkla attīstības sākumā, taču tās
bieži pērk atsevišķi uzņēmēji, kuri plāno paši strādāt atvērtajā struktūrvienībā. Iegādājoties vienas struktūrvienības franšīzi, uzņēmējs iegūst teritoriālo aizsardzību, respektīvi, franšīzes devējs nodrošina, ka tuvāk par noteikto attālumu netiks nodibināta tās
pašas preču zīmes struktūrvienība. Tieši šī iemesla dēļ potenciālais franšīzes ņēmējs
bieži var būt ierobežots vietas izvēlē jaunajai struktūrvienībai – viņš vai nu var saņemt
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VIENAS STRUKTŪRVIENĪBAS
FRANČAIZINGS

VAIRĀKU STRUKTŪRVIENĪBU UN TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS FRANČAIZINGS

FRANŠĪZES DEVĒJS

FRANŠĪZES DEVĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS
FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS
FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūrvienība
vienība
vienība

Viena struktūrvienība

Viena struktūr- Viena struktūrvienība
vienība

Viena struktūrvienība

2. att. Tiešā frančaizinga kategorijas.

konkrētu vietu sarakstu, no kurām būs jāizvēlas, vai arī viņam jādod priekšroka platības nomāšanai no franšīzes devēja. Vienas struktūrvienības franšīzes visbiežāk pārdod
franšīzes devēji, kuri jau ir nostiprinājušies noteiktā tirgū. Ieiešana jaunā tirgū, pārdodot tikai vienas struktūrvienības franšīzes, var būt pārāk lēna, lai ātri atmaksātos devēja
investīcijas franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras attīstībā šajā tirgū. Vienas struktūrvienības franšīzu pārdošana ir saistīta arī ar nepieciešamību pēc lielākiem cilvēkresursiem
devēja organizācijā, jo tam nāksies tieši komunicēt ar katru struktūrvienību pārvaldošo
franšīzes ņēmēju.
Vairāku struktūrvienību frančaizinga gadījumā franšīzes ņēmējs, iegādājoties franšīzi, iegūst tiesības un pienākumu atvērt noteiktu struktūrvienību skaitu konkrētā laikā
noteiktā teritorijā. Visbiežāk par vairāku struktūrvienību franšīzes ņēmējiem kļūst vai
nu jau esošie vienas struktūrvienības franšīzes ņēmēji, kas paplašina savu uzņēmējdarbību, vai arī uzņēmēji, kuri ir gatavi investēt, bet neplāno tieši strādāt struktūrvienībās. Šim attīstības veidam raksturīga arī teritoriālā aizsardzība, tāpēc vairāku struktūrvienību franšīzes ņēmējam var būt pienākums ar devēju saskaņot katras atveramās
struktūrvienības atrašanās vietu, lai neradītu konkurenci citiem tā paša tīkla franšīzes
ņēmējiem.
Teritorijas attīstības frančaizings būtībā ir ļoti līdzīgs vairāku struktūrvienību frančaizingam, kas saistīts ar to, ka vienam franšīzes ņēmējam tiek piešķirtas tiesības un
reizē pienākums atvērt un tieši pārvaldīt noteiktu struktūrvienību skaitu. Pirmā atšķirība ir tā, ka teritorijas attīstības frančaizinga gadījumā noteiktā teritorijā, piemēram, pilsētā vai valstī, ņēmējam ir tiesības patstāvīgi lemt par struktūrvienību atrašanās vietu.
Otrā atšķirība saistās ar faktu, ka visbiežāk, parakstot vienošanos ar franšīzes devēju,
ņēmējs apņemas atvērt noteiktu minimālo struktūrvienību skaitu, taču tas var atvērt
arī vairāk struktūrvienību, ja uzskata, ka tas ir ekonomiski izdevīgi. Vairāku struktūr-
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vienību un teritorijas attīstības franšīzu pārdošana visbiežāk ir tāda franšīzes devēja
attīstības plāns, kurš ieiet jaunā tirgū.
Tiešā frančaizinga gadījumā devējam ir ļoti rūpīgi jāplāno savu struktūrvienību tīkla
attīstības ģeogrāfija, lai vienā gadījumā struktūrvienības savā starpā nesāktu plēsonīgi
konkurēt, ja konkrētā teritorijā to būs par daudz vai tās būs izvietotas ļoti blīvi, bet pretējā gadījumā nepaliktu nenosegtas teritorijas daļas, kuras varētu nest ieņēmumus un
peļņu kā ņēmējiem, tā devējam. Uzmanība jāpievērš arī tam, ka vairāku struktūrvienību
vai teritorijas attīstības franšīzes ņēmēju rīcībā ir jābūt pietiekami lielam investīcijām
paredzētam kapitālam un izcilām vadības iemaņām, lai franšīzes līgumā paredzētajā
laikā spētu veiksmīgi atvērt noteikto struktūrvienību skaitu un nodrošināt to ienesīgu
un efektīvu darbību. Šādus franšīzes ņēmējus atrast ir diezgan grūti, tāpēc franšīzes
devējam ir jāpiešķir pietiekami daudz resursu franšīzes tirgvedībai, lai piesaistītu labu
vairāku struktūrvienību vai teritorijas attīstības franšīzes ņēmēju.
Pamatojoties uz atklātajiem tiešā frančaizinga piemēriem, ir acīmredzams katra aprakstītā attīstības veida potenciāls – pati lēnākā franšīzes tīkla attīstība notiek vienas
struktūrvienības frančaizinga gadījumā, turpretī vairāku struktūrvienību un teritorijas
attīstības frančaizings rada priekšnosacījumus ievērojami ātrākai attīstībai. Tomēr visātrāko franšīzes tīkla attīstību iespējams sasniegt, izmantojot master frančaizingu (angļu val. Master franchising), kas dažkārt tiek saukts par netiešo frančaizingu (apakšfrančaizingu) (angļu val. Sub-franchising), kura būtība parādīta 3. attēlā.
FRANŠĪZES DEVĒJS

MASTER FRANŠĪZES DEVĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

MASTER FRANŠĪZES DEVĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūr- Viena struktūrvienība
vienība
vienība
vienība
vienība
vienība
vienība
vienība

3. att. Master frančaizinga struktūra.

Master frančaizings ir pats sarežģītākais, bet devējam vispievilcīgākais franšīzes tīkla
attīstības veids. Tā īpašā iezīme – franšīzes devējs ņēmējam franšīzes nepārdod tieši,
bet ar starpnieku palīdzību, kas tiek dēvēti par master franšīzes ņēmējiem (angl. Master
franchisee). Šis veids ir līdzīgs teritorijas attīstības frančaizingam saistībā ar to, ka katVispārēja informācija par frančaizingu
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ram master franšīzes ņēmējam ir tiesības un pienākums pārdot franšīzes gala ņēmējiem noteiktā teritorijā, piemēram, valstī vai reģionā. Visbiežāk master franšīzes ņēmēji
iegūst tiesības un pienākumu noteiktā laikā pārdot ne mazāk par konkrētu franšīzu
skaitu. Viņi var pārdot gan vienas, gan vairāku struktūrvienību vai teritorijas attīstības
franšīzes.
Parasti master franšīzes ņēmēji paši neatver un neattīsta darbību atsevišķās struktūrvienībās, kaut tas visbiežāk netiek aizliegts. Viņu galvenā funkcija ir paplašināt un pārvaldīt franšīzes gala ņēmēju tīklu noteiktā teritorijā. Master franšīzes ņēmēji paši investē ņēmēju meklēšanā, to uzraudzībā un atbalstā, bet viņu investīcijas atmaksājas no
starpības starp franšīzes ņēmēju veiktajām maksām un franšīzes devējam maksājamās
atlīdzības.
Šis franšīzes tīkla attīstības veids ir noderīgs tad, kad franšīzes tīklu vēlas ātri attīstīt jaunos tirgos. Visbiežāk master franšīzes ņēmēji labi pārzina vietējā tirgus specifiku, spēj
piedāvāt franšīzes adaptēšanas risinājumus, viņiem ir piekļuve potenciālo franšīzes
ņēmēju segmentam. No otras puses, šis attīstības veids nav īpaši piemērots franšīzes
devējiem, kas tikko uzsākuši darbību un kam nav frančaizinga pieredzes.
Savas darbības sākumā devējiem, ja viņi nav uzkrājuši zināšanas un frančaizinga pieredzi, ieteicams sākt ar vienas struktūrvienības vai vairāku struktūrvienību franšīzu pārdošanu. Zināmā laikā, strādājot ar šiem ņēmējiem, franšīzes devējs izpratīs frančaizinga
praktiskos principus, pilnveidos ņēmējiem sniedzamās zinātnības metodes un līdzekļus, saskarsies ar problēmām un iemācīsies tās risināt, kā arī pilnveidos savas franšīzes
devēja kompetences. Pēc tam, kad franšīzes devējs jutīsies drošs par to, kā un ko viņš
dara, pienāks laiks lūkoties uz potenciālajiem master franšīzes ņēmējiem. Paturot prātā, ka master franšīzes ņēmēji izpilda daļu franšīzes devēja funkciju, devējam ir pašam
lieliski jāpārzina šo funkciju izpilde, lai spētu nodot to izpildes zinātnību saviem master
franšīzes ņēmējiem un nodrošinātu profesionālu un rezultatīvu šo funkciju veikšanu.
Vēl viens specifisks franšīzes attīstības veids ir konversija. Konversijas franšīzes atšķirīgā iezīme ir tā, ka par franšīzes ņēmējiem kļūst tajā pašā uzņēmējdarbības jomā,
kurā darbojas franšīzes devējs, strādājošo uzņēmumu vadītāji un īpašnieki. Neatkarīgie
uzņēmēji, iegādājoties konversijas franšīzi un kļūstot par franšīzes ņēmējiem, turpina
savu uzņēmējdarbību, taču no franšīzes devēja gūst iespēju izmantot tīkla preču zīmes, uzkrātās zināšanas, optimizētos uzņēmējdarbības procesus, saņem piekļuvi lētākām piegādēm un/vai plašākam un lojālākam klientu lokam. Šis attīstības veids visvairāk izplatīts nekustamā īpašuma brokeru, frizētavu, vadības konsultantu, degvielas
uzpildes staciju un līdzīgās uzņēmējdarbības nozarēs. Konversiju var izmantot arī tad,
ja franšīzes devējs konvertē savas struktūrvienības pārvaldīšanai saskaņā ar franšīzes
līgumu, bet pārvaldīt šīs struktūrvienības uztic franšīzes ņēmējiem, par kuriem kļūst
bijušie šo struktūrvienību vadītāji, kas iepriekš strādāja saskaņā ar darba līgumiem.
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2.2.3. Uzņēmējdarbības nozares
Frančaizinga prakse apstiprina, ka frančaizingu izmantot ir iespējams jebkuras nozares uzņēmējdarbībā, tomēr dabiski, ka dažādi uzņēmējdarbības veidi frančaizingam
nav vienādi pievilcīgi. Frančaizings plašāk tiek izmantots tajās uzņēmējdarbības nozarēs, kuras iespējams viegli sistēmiski organizēt, kurus var ātri apgūt. Ja lielāko daļu
uzņēmējdarbības procesu var standartizēt, bet uzņēmējdarbības procesus nav grūti
atkārtot, tad var cerēt, ka frančaizings var kļūt par piemērotu šādas uzņēmējdarbības
nozares attīstības veidu. Citas uzņēmējdarbības specifikas gadījumā, piemēram, tad,
kad realizē daudz unikālu projektu, kad tehnoloģiskais process ir ļoti sarežģīts un prasa
specifiskas zināšanas, frančaizings nav tik pievilcīgs.
Jāpievērš arī uzmanība iespējām sniegt pastāvīgu vērtību ņēmējiem, kas var atšķirties
atkarībā no uzņēmējdarbības nozares. Jo vairāk ir iespēju (ne tikai iespēju frančaizinga
attiecību sākumā) ģenerēt pastāvīgu labumu ņēmējiem, jo attiecīgā uzņēmējdarbības
nozare frančaizingam ir piemērotāka. Piemēram, būvniecības uzņēmumam, kas darbojas nosacīti nelielā tirgū, var būt grūti nodrošināt pastāvīgas vērtības sniegšanu ņēmējiem un novērst ņēmēju savstarpējo konkurenci, ja katrs no tiem bez lieliem papildu
izdevumiem var veikt darbus jebkurā valsts daļā. Šajā gadījumā devējam ir uzdevums
nopietni pārdomāt franšīzes tīkla sadarbības noteikumus un pastāvīgi investēt papildu
vērtības sniegšanā ņēmējiem, lai viņi būtu ieinteresēti palikt tīklā, izturētos apzinīgi un
maksātu franšīzes atlīdzības.
Šo iemeslu dēļ vēsturiski ir izveidojies, ka noteiktās uzņēmējdarbības nozarēs frančaizings ir kļuvis par galveno uzņēmējdarbības attīstības veidu, turpretī citās nozarēs
frančaizings vēl aizvien ir gana eksotisks. Turpmāk aplūkosim frančaizingam piemērotāko uzņēmējdarbības nozaru sarakstu un dažus katras uzņēmējdarbības nozares
pārstāvjus no ārvalstīm, kuri attīstās frančaizinga veidā:
• nekustamā īpašuma aģentūras („RE/MAX”, „CAPITAL”, „Century 21”);
• izglītība un mācības („Action Coach”, „Sandler training”, „360 Solutions”);
• finanšu pakalpojumi („Vernon Street Capital”, „Padgett Business Services”, „American Business Systems”, „Expence Reduction Analysts”);
• vadības konsultācijas („The PalladiumGroup”, „TheInternationalFranchisingCentre”,
„Smart PA Franchise”);
• ēdināšana („McDonald‘s”, „SubWay”, „Burger King”);
• sports („Curves”, „Glamour Secrets”, „Anytime Fitness”);
• viesnīcas („Holiday Inn”, „Best Western”, „Hilton”);
• remonts („Novus Glass”, „Snap-On Tools”, „Rooter Man”);
• atpūta un izklaide („Cruise Planners”, „Baby Boot Camp”, „Gymboree”);
• tirdzniecība („7-Eleven”, „The Body Shop”, „Zara”);
• informācijas tehnoloģijas („Reiss Wolf”, „Spoton.net”, „Cartrige world”);
• sabiedriskās attiecības, reklāma („WSI”, „Sign-a-Rama”, „Proforma”);
Vispārēja informācija par frančaizingu
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• farmācija, aptiekas („Medicine Shoppe”, „Good Feet”, „Massage Envy”);
• transports („Car Care Center”, „Avis”, „Hertz”).
Sniegtais uzņēmējdarbības nozaru saraksts nav uzskatāms par galīgu. Prakse apliecina, ka frančaizingu var izmantot gandrīz jebkurā uzņēmējdarbības nozarē, bet veiksme
vairāk ir atkarīga no konkrētā uzņēmējdarbības modeļa, tā efektivitātes un citiem iekšējiem faktoriem, nevis no nozares, kurā uzņēmums darbojas.
Šajā nodaļā lasītāji tika iepazīstināti ar frančaizinga pamatiem, franšīzes tipiem, to attīstības veidiem un uzņēmējdarbības nozarēm, kurās frančaizings tiek izmantots visbiežāk. Nākamajā plašāk tiks raksturoti franšīzes izveidošanas un darbības principi.
2.3. Frančaizinga anatomija
Atcerēsimies, ka frančaizings ir uzņēmējdarbības organizēšanas modelis, kad viens
subjekts (franšīzes devējs) par noteiktu atlīdzību nodod otram subjektam (franšīzes
ņēmējam) tiesības izmantot savu radīto franšīzes uzņēmējdarbības modeli, zinātnību un uzņēmējdarbības identitātes elementus. Lai starp franšīzes devēju un ņēmēju
izveidotos uzņēmēju attiecības, katram no šiem subjektiem ir jāmēro garš sagatavošanās ceļš. Lēmums saistīt savu uzņēmējdarbību ar frančaizingu gan franšīzes devējam, gan ņēmējam rada ilglaicīgas sekas un nozīmē ilglaicīgas saistības. Šī iemesla
dēļ, pirms tiek pieņemts lēmums paplašināt savu uzņēmējdarbību, izmantojot franšīzi, vai uzsākt jaunu uzņēmējdarbību, nopērkot franšīzi, ir vērts iedziļināties frančaizinga anatomijā.
Kā jau minēts, frančaizinga modeļa pamatā ir cieša divu pušu – franšīzes devēja un
ņēmēja – sadarbība. Galvenais veiksmīgas sadarbības priekšnosacījums ir sistemātiska
un profesionāla abu pušu sagatavošanās sadarbībai. Šajā nodaļā aplūkosim franšīzes
devēja un ņēmēja neatkarīgās darbības, kuras rada pamatu franšīzes pārdošanas pirkšanas darījumiem, franšīzes tīkla attīstībai un stimulē franšīzes ņēmēju skaita pieaugumu, kā arī sadarbības jomas.
Franšīzes devēja darbību secīgo gaitu, kuras mērķis ir radīt un paplašināt franšīzes
tīklu, vispārināti sauksim par franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanas un franšīzes tīkla attīstības algoritmu, bet franšīzes ņēmēja darbību gaitu, kuras mērķis ir
iegūt franšīzi un uz tās pamata attīstīt uzņēmējdarbību, dēvēsim par franšīzes pirkšanas algoritmu. Jāuzsver, ka šo darbību gaitu krustošanās punkti, citiem vārdiem
sakot, franšīzes devēja un ņēmēja sadarbības jomas, ir franšīzes novērtējuma un
pārdošanas–pirkšanas process un uz franšīzes pamata strādājošas uzņēmējdarbības
attīstīšana un pilnveidošana. 4. attēlā ir atspoguļotas kā neatkarīgās franšīzes devēja
un ņēmēja darbības, tā arī viņu sadarbības jomas, kuras kopumā sauksim par frančaizinga anatomiju.
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Franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanas un franšīzes
tīkla attīstības algoritms

Franšīzes pirkšanas
algoritms

Uzņēmējdarbības
gatavības novērtējums
ar franšīzes palīdzību
īstenotai attīstībai

Franšīzes
tīkla atbalsta
infrastruktūras
radīšana

Potenciālā franšīzes
ņēmēja pašnovērtējums

Franšīzes devēja
uzņēmējdarbības
plānošana

Gatavība franšīzes
tirgvedībai

Sākotnējā 5–8 franšīzu
izvēlēšanās

Zinātnības un
uzņēmējdarbības
identitātes nodošanas
līdzekļu izstrāde

Sagatavošanās franšīzes
ņēmēju piesaistīšanai

Detalizēta 2–3 franšīzu
izvērtēšana

Franšīzes juridisko
dokumentu izstrāde

Franšīzes tirgvedība,
kandidātu vērtējums
un franšīzes līgumu
parakstīšana

Nepārtraukta uzņēmējdarbības modeļa, franšīzes
sastāvdaļu un franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras
attīstība un pilnveidošana

Franšīzes
pārdošana /
pirkšana

Informācijas pārbaudīšana
un franšīzes līguma
parakstīšana

Uz franšīzes pamata
Palīdzība,
balstītas uzņēmējdarbības
pakalpojumi,
pilnveidošana un paplašināšana, turpmāka
attīstība
atlīdzības

4. att. Frančaizinga anatomija.

Attēlā pastiprināta uzmanība ir veltīta franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanas
un franšīzes pirkšanas posmiem, savukārt franšīzes tīkla attīstības posms nav detalizēts. Kaut arī šajā grāmatā mēs aktualizēsim ilglaicīgu franšīzes devēju un ņēmēju
sadarbību, tomēr vairāk uzmanības veltīsim tieši tam, kā franšīzes devējam vajadzētu
sagatavoties franšīzes attiecībām un franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanai.
Tiem, kuri vēlas detalizētāk iepazīties ar franšīzes pirkšanas algoritmu un kārtīgi izprast
katru šī algoritma posmu un soli, mēs vēlētos ieteikt mūsu sarakstīto grāmatu „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz veiksmi biznesā”, kuru varat bez maksas lejupielādēt
„Franchise Hub” tīmekļa vietnē www.franchisehub.eu.
2.3.1. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanas algoritms
Šajā nodaļā īsi pārrunāsim visus posmus un soļus, kas jāveic franšīzes devējam, lai uz
savas veiksmīgās uzņēmējdarbības pamata izveidotu jaunu franšīzes devēja uzņēmējdarbību un sagatavotos franšīzes pārdošanai, kā arī franšīzes tīkla attīstībai.
Katram nākamajam franšīzes devējam ir jāzina, ka ņēmēji, pērkot franšīzi, cer izveidot
pelnošu un stabilu uzņēmējdarbību īsā laikā un ar mazāku risku, kā arī attīstīt to efektīvāk nekā to varētu izdarīt patstāvīgi bez franšīzes devēja palīdzības. Lai franšīze būtu
pievilcīga un franšīzes tīkls augtu, franšīzes devējam ir jāpiedāvā ņēmējiem veiksmīgs
uzņēmējdarbības modelis, pievilcīgi franšīzes nosacījumi, efektīvi uzņēmējdarbības
organizēšanas rīki un noderīga, laikus sniegta palīdzība. Lai novērtētu, vai potenciālais
Vispārēja informācija par frančaizingu
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devējs ir tam sagatavojies, jāveic uzņēmējdarbības gatavības (ar franšīzes palīdzību īstenot attīstību) novērtējums. Šis novērtējums tiek veikts trīs posmos – no sākuma tiek
vērtēts franšīzes uzņēmējdarbības modelis, pēc tam novērtēta franšīzes devēja mātesorganizācija, un visbeidzot tiek vērtēta franšīzes devēja stratēģiskā gatavība uzņēmējdarbības attīstībai ar franšīzes palīdzību. Plašāk par uzņēmējdarbības gatavību ar
franšīzes palīdzību īstenot attīstību lasiet šīs grāmatas 4. nodaļā.
Atbildēm uz jautājumiem, kas uzdoti uzņēmējdarbības gatavības ar franšīzes palīdzību
īstenot attīstību novērtējuma laikā vajadzētu skaidri parādīt uzņēmējam, vai viņa uzņēmējdarbība jau ir gatava attīstībai ar franšīzes palīdzību, vai pats uzņēmējs saprot,
ko no viņa prasīs šāda attīstība un ko no tās var gaidīt. Šis novērtējums ne vienam
vien uzņēmējam var pateikt, ka laiks frančaizingam vēl nav pienācis, un viņam ir vai nu
jāveic „mājas darbi”, pilnveidojot savu uzņēmējdarbību, vai arī jāizvēlas cits attīstības
veids. Tiem uzņēmējiem, kuri izlēmuši radīt franšīzi, būtu jāpāriet pie otrā posma un
jāsāk franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana ir obligāts solis, lai raiti izstrādātu franšīzi,
ar to saistītos rīkus un infrastruktūru. Šis posms sākas ar franšīzes devēja uzņēmējdarbības vīzijas un misijas apstiprināšanu, par kuru rakstām šīs grāmatas 5.1. nodaļā. Tālāk
tiek veikta vides analīze, kuras laikā analizē makrovides – ārējos, mecovides – nozares
un mikrovides – uzņēmuma iekšējās vides faktorus. Plašāk par vides analīzes veikšanu
lasiet šīs grāmatas 5.2. nodaļā. Nākamais solis ir franšīzes koncepcijas izstrāde, kuru
veido četras galvenās daļas – potenciālā franšīzes ņēmēja profils, franšīzes ņēmējam
nododamā zinātnība un sniedzamie pakalpojumi, franšīzes ņēmējam nododamie uzņēmējdarbības identitātes elementi un franšīzes ņēmēja maksājamās atlīdzības, kā
arī citi franšīzes devēja ieņēmumi. Plašāk par franšīzes koncepcijas izstrādi lasiet šīs
grāmatas 5.3 nodaļā. Pēcāk tiek izstrādāti tipiskā franšīzes ņēmēja un franšīzes devēja
darbības finanšu modeļi. Par to radīšanu jūs varat lasīt šīs grāmatas 5.4. nodaļā. Tad tiek
izstrādāta franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģija un īstermiņa darbības plāns.
Stratēģijas sagatavošanas darbi ir atklāti šīs grāmatas 5.5. nodaļā, bet par īstermiņa
darbības plāna izstrādi rakstām 5.6. nodaļā.
Kad ir izpildīti franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošanas uzdevumi, franšīzes devējam ir jāpāriet uz zinātnības nodošanas un pakalpojumu nodrošināšanas līdzekļu
izstrādes posmu. Līdzekļi, ko izmanto franšīzes devēja uzkrātās zinātnības nodošanai
franšīzes ņēmējiem, sevī ietver rokasgrāmatas, mācību programmas un palīdzības, kā
arī pakalpojumu nodrošināšanas metodikas. Plašāk par franšīzes devēja zinātnības nodošanas franšīzes ņēmējiem līdzekļu izstrādi lasiet šīs grāmatas 6.1. nodaļā. Pēc tam
jāizstrādā uzņēmējdarbības identitātes nodošanas līdzekļi, kuri ir aprakstīti 6.2. nodaļā.
Pēc tam, kad franšīzes devējs izstrādā līdzekļus, kas ir paredzēti viņa uzkrātās zinātnības
un uzņēmējdarbības identitātes elementu nodošanai, jāpāriet pie franšīzes attiecību
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tiesiskā regulējuma jautājumiem. Franšīzes juridisko dokumentu izstrāde būtu jāsāk ar
detalizēta juridiska franšīzes pārdošanas pirkšanas algoritma radīšanu, kas paredzēts,
lai juridiski regulētu potenciālo franšīzes ņēmēju un devēja mijiedarbību no pirmās
intereses par franšīzi līdz franšīzes līguma parakstīšanai un attiecīgo sākuma maksu
samaksāšanai. Pēc tam tiek sagatavots franšīzes nosacījumu kopsavilkums – šī soļa
mērķis ir koncentrēti un strukturizēti definēt visus galvenos franšīzes attiecību starp
devēju un ņēmēju nosacījumus, kas aptver abu pušu saistības, tiesības un atbildības.
Visbeidzot tiek sagatavoti konfidencialitātes un franšīzes līgumi. Plašāk par franšīzes
devēja juridisko dokumentu izstrādi lasiet šīs grāmatas 6.3. nodaļā.
Pēc tam, kad franšīzes devējs ir sagatavojis juridisko dokumentu paketi, viņš var sākt
veidot franšīzes tīkla attīstības rīkus. Vispirms gatavai jābūt franšīzes tirgvedībai. Franšīzes tirgvedības mērķis – palielināt franšīzes pazīstamību starp potenciālajiem franšīzes ņēmējiem, modināt to interesi par franšīzi un stimulēt iegādāties franšīzi. Franšīzes tirgvedības plānošana sākas ar franšīzes tirgvedības stratēģijas izstrādi, tā visbiežāk norisinās vidēji ilgu vai ilgu laika periodu. Tiek sagatavots arī tirgvedības plāns,
kas nosaka tirgvedības darbību īstenošanu īstermiņā. Plānā jābūt skaidri noteiktām
konkrētām tirgvedības darbībām, līdzekļiem, kanāliem, nepieciešamajiem resursiem
to īstenošanai, atbildīgajiem cilvēkiem, realizēšanas laika plānam un sasniedzamajiem
rādītājiem. Vēlāk franšīzes devējam ir jāsagatavo plānā paredzētie bāzes franšīzes tirgvedības līdzekļi, kas visbiežāk sevī ietver īso un detalizēto franšīzes brošūru, franšīzes
izstādes stendu, franšīzes interneta tīmekļa vietni utt. Plašāk par gatavību franšīzes
tirgvedībai lasiet šīs grāmatas 8.1. nodaļā. Kad minētās darbības ir izpildītas, notiek gatavošanās franšīzes ņēmēju piesaistīšanai. Šajā posmā tiek izstrādāta franšīzes ņēmēju
piesaistīšanas rokasgrāmata, kuras mērķis – precīzi noteikt franšīzes devēja darbības
no sākotnējo pieprasījumu ģenerēšanas līdz franšīzes līguma parakstīšanai un detalizētai franšīzes ņēmēja profila definēšanai. Plašāk par sagatavošanos franšīzes ņēmēju
piesaistīšanai lasiet šīs grāmatas 8.2. nodaļā.
No paša franšīzes devēja uzņēmējdarbības veidošanas sākuma franšīzes devējam vienlaikus ir jāattīsta arī franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūra. Šis process sākas ar franšīzes
devēja organizācijas izveidošanu un nodrošināšanu ar nepieciešamajiem resursiem.
Izveidotā franšīzes devēja organizācija pārņem franšīzes elementu izstrādes darbus,
kurus aprakstījām iepriekš, un koordinē franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras radīšanas darbus. Citi franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras elementi ir franšīzes tīkla apkalpošanas infrastruktūra un franšīzes tīkla vadības infrastruktūra. Franšīzes tīkla apkalpošanas infrastruktūra ietver elementus, kuri ir nepieciešami nepārtrauktai un veiksmīgai
uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības funkcionēšanai un gala patērētāju
vajadzību apmierināšanai. Franšīzes tīkla vadības infrastruktūra ietver elementus, kuri
ir nepieciešami nepārtrauktai un veiksmīgai franšīzes tīkla funkcionēšanai un franšīzes
ņēmēju un devēja vajadzību apmierināšanai. Plašāk par franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras izveidošanu lasiet šīs grāmatas 9. nodaļā.
Vispārēja informācija par frančaizingu

23

Kad ir izpildīti visi minētie darbi, franšīzes devējs visbeidzot ir sagatavojies franšīzes
tīkla attīstības uzsākšanai, kura ietver franšīzes tirgvedību, franšīzes ņēmēju piesaistīšanu, novērtēšanu un atlasi, franšīzes līgumu parakstīšanu, jaunu franšīzes ņēmēju
pārvaldītu struktūrvienību atvēršanu un uzturēšanu (respektīvi, palīdzības un pakalpojumu sniegšanu franšīzes ņēmējiem), pastāvīgu uzņēmējdarbības modeļa, franšīzes
un franšīzes uzturēšanas infrastruktūras pilnveidošanu.
Veiksmīgos franšīzes tīklos franšīzes pilnveidošana un attīstība neapstājas franšīzes
devēja uzņēmējdarbības izveidošanas posma beigās, bet notiek pastāvīgi. Viens no
svarīgākajiem šī procesa dalībniekiem un pilnveidošanās ideju avotiem ir katrs tīklā
esošais franšīzes ņēmējs, kura ikdienas veiksme uzņēmējdarbībā ir atkarīga ne tikai no
viņa paša pūlēm, bet arī no franšīzes devēja darbībām. Lai franšīzes devējs varētu radīt
pievilcīgu franšīzi un veiksmīgi attīstītu franšīzes tīklu, viņam ir izcili jāpazīst un jāsa
prot ne tikai savas uzņēmējdarbības radīto produktu vai pakalpojumu gala patērētāji,
bet arī franšīzes ņēmēji. Iepazīšanos ar franšīzes ņēmējiem sāksim, izpētot viņu ceļu
līdz franšīzes iegādei.
2.3.2. Franšīzes iegādāšanās
Šīs nodaļas mērķis – raksturot darbības lēmumus, kurus veic un pieņem potenciālais
franšīzes ņēmējs, kas nolēmis iegādāties franšīzi un uz tās pamata uzsākt savu uzņēmējdarbību. Šajā nodaļā franšīzes pirkšanas algoritmu aplūkosim ļoti īsi, jo katram šī
algoritma solim ir veltīta atsevišķa nodaļa grāmatā „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz
veiksmi biznesā”. Šo grāmatu jūs varat bez maksas lejupielādēt „Franchise Hub” tīmekļa
vietnē www.franchisehub.eu.
Nākamajiem franšīzes devējiem ir noderīgi zināt ne vien franšīzes iegādes algoritmu,
bet arī galvenos franšīzes iegādāšanās motīvus un riskus, lai viņi varētu labāk izprast
savus nākamos klientus – franšīzes ņēmējus – un piedāvāt viņiem vērtību, kas vislabāk
atbilst viņu vajadzībām un cerībām.
2.3.2.1. Franšīzes iegādāšanās motīvi
Ir daudz iemeslu, kuru dēļ cilvēki uzsāk savu uzņēmējdarbību – vieni vēlas naudu, citi –
varu, trešie – realizē savu radošo potenciālu, ceturtie – meklē neatkarību. Tieši tāpat
eksistē daudz motīvu, kas var noteikt arī lēmumu iegādāties franšīzi, piemēram, vieni
franšīzi pērk, jo vēlas investēt, citi kļūst par franšīzes ņēmējiem, jo viņiem patīk konkrētās franšīzes preču zīmes produkti, trešie meklē alternatīvas algotam darbam.
Pirmais solis savas uzņēmējdarbības virzienā ir uzņēmējdarbības uzsākšanas motīvu
un ar to saistītā riska izvērtēšana. Turpmāk atklāsim visbiežāk minētos franšīzes iegādāšanās motīvus:
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• Pārbaudīts uzņēmējdarbības modelis. Bieži franšīzes ņēmējs iegādājas franšīzi,
jo uzticas jau pārbaudītam uzņēmējdarbības modelim, kas ievērojami samazina
neizdošanās risku uzņēmējdarbībā. Neizdošanās risks samazinās tāpēc, ka šī uzņēmējdarbība pastāv jau daudzus gadus, tā ir saskārusies ar grūtībām, nelabvēlīgām
situācijām, ir pieļautas un izlabotas kļūdas, tādā veidā iegūstot pieredzi. Ir ticams,
ka franšīzes ņēmējs, iegādājoties franšīzi, izvairīsies no daudzām kļūdām, kuras
pieļāvis franšīzes devējs un citi franšīzes ņēmēji. Tas franšīzei un uzņēmējdarbībai
nodrošina papildu uzticēšanos.
• Franšīzes uzņēmējdarbības preču zīme ir pazīstama. Franšīzes ņēmējs jau no
uzņēmējdarbības sākuma iegūst pazīstama franšīzes tīkla preču zīmi, kura, ja tā ir
populāra ņēmēja tirgū, var piesaistīt patērētājus bez lielākām franšīzes ņēmēja papildu pūlēm. Ja franšīzes ņēmējs uzsāktu nevis uz franšīzes pamata veidotu, bet
gan neatkarīgu uzņēmējdarbību, viņa preču zīmes radīšana, popularizēšana un
atpazīstamības palielināšana, patērētāju piesaistīšana aizņemtu ievērojami vairāk
laika un prasītu stipri vairāk resursu.
• Attīstītas tehnoloģijas, progresīvas darba metodes, uzticami piegādātāji un
plašs partneru tīkls. Pievienojies franšīzes tīklam, jaunais franšīzes ņēmējs īsā laikā pārņem zināšanas un tehnoloģijas, kuras franšīzes devējs un esošie ņēmēji ir
krājuši jau no uzņēmējdarbības izveidošanas brīža. Jaunais franšīzes ņēmējs varēs
izvairīties no uzņēmējdarbības uzsākšanai raksturīgajām kļūdām, iegūs piekļuvi
jau pārbaudītiem piegādātājiem, attīstītām darba metodēm. Tas būtiski samazina
bankrota iespējamību un potenciālos zaudējumus, kuri varētu rasties uzņēmējdarbības pieredzes trūkuma dēļ.
• Mēroga ekonomijas sniegtais ieguvums. Katrs franšīzes ņēmējs, pievienojoties
franšīzes tīklam, visbiežāk iegūst iespēju izmantot mēroga ekonomijas priekšrocības
preču un pakalpojumu piegādē, tirgvedībā, zinātniskajos pētījumos un tehnoloģiskajā attīstībā, kā arī citos svarīgos uzņēmējdarbības procesos. Attīstot savu uzņēmējdarbību, kas nedarbotos uz franšīzes pamata, uzņēmējam nebūtu iespējas īsā laikā
minētajos procesos gūt tādu pašu attiecību starp izdevumiem un gūto labumu.
• Franšīzes devēja organizētās mācības un sniegtā palīdzība. Bieži uzņēmēji–iesācēji saskaras ar grūtībām, jo nezina, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā, viņiem nav
attiecīgas uzņēmējdarbības vadīšanas pieredzes. Ja būtu iespēja, lielākā daļa no
viņiem labprāt pārņemtu nepieciešamās zināšanas no pieredzējušiem uzņēmējiem
un vērstos pēc padoma par ikdienišķiem uzņēmējdarbības vadīšanas jautājumiem.
Franšīzes devējs ir tieši ieinteresēts franšīzes ņēmēja veiksmē. Šī iemesla dēļ franšīzes ņēmējus franšīzes devējs ne tikai kontrolē, bet arī pastāvīgi atbalsta. Franšīzes devēji izmanto dažādus franšīzes ņēmēju atbalsta līdzekļus. Viens no šiem līdzekļiem – pastāvīgas mācības, tomēr regulārs atbalsts neaprobežojas tikai ar tām.
Viens no galvenajiem atbalsta līdzekļiem, kas tiek izmantoti gandrīz visās franšīzēs,
ir rokasgrāmatas, kuras sniedz franšīzes ņēmējam plašas uzņēmējdarbības procesu
organizēšanas un vadīšanas instrukcijas. Diemžēl pat vislabākā rokasgrāmata nevar
paredzēt un aprakstīt visas iespējamās situācijas. Tāpēc lielākā daļa pieredzējušo
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franšīzes devēju sniedz ņēmējiem iespēju saņemt operatīvu atbildi no kompetentiem speciālistiem uz jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vadīšanu. Bieži
atbildi var lūgt ne tikai franšīzes devējam, bet arī citiem tīkla franšīzes ņēmējiem.
• Vieglāks veids, kā piesaistīt finansējumu. Lielākā daļa cilvēku, kas ir nolēmuši
dibināt savu uzņēmumu, saskaras ar sākuma investīciju piesaistīšanas jautājumu.
Uzņēmējs papildu līdzekļus investīcijām uzņēmējdarbības uzsākšanai var piesaistīt
no bankām, radiniekiem vai investoriem, tomēr visbiežāk visi šie veidi ir saistīti ar
diezgan lielu aizdevēju/investoru risku. Lai šo risku samazinātu, aizdevēji vai investori var prasīt lielu ķīlu, ievērojamu līdzfinansējumu vai citus riska samazināšanas
līdzekļus. Šādas prasības uzņēmējam-iesācējam bieži ir neizpildāmas. Franšīzes iegādāšanās gadījumā investoru risks ir mazāks nekā tad, ja nepieciešams investēt
jaunā patstāvīgā uzņēmējdarbībā. Bankas, citi aizdevēji, stratēģiskie investori vai
biznesa eņģeļi, redzot nevis abstraktu un nepārbaudītu uzņēmējdarbības ideju,
bet konkrētus citu, jau strādājošu franšīzes ņēmēju finansiālos rādītājus, franšīzes
devēja vēsturi un reputāciju, var vieglāk pieņemt lēmumu piešķirt finansējumu.
2.3.2.2. Ar franšīzes iegādi saistītie riska faktori
Franšīzes devējam nevajadzētu pārdot franšīzi personai, ko viņš nepieņemtu darbā
savā uzņēmumā. Tāpat franšīzes ņēmējam nevajadzētu pirkt franšīzi no tāda devēja,
ko nevēlētos sev par vadītāju vai partneri. Franšīzes devējiem un ņēmējiem ir skaidri
jāsaprot, kādi riski pastāv franšīzes attiecībās. Akcentēsim dažus riska faktoru piemērus, kuriem potenciālajam franšīzes ņēmējam jāpievērš uzmanība, pirms viņš izlemj
iegādāties franšīzi:
• Neizdarīgs franšīzes devējs. Situācija, kad franšīzes devējs izvairās reaģēt uz tirgus izmaiņām un nevelta pietiekami lielu uzmanību pastāvīgai uzņēmējdarbības
modeļa pilnveidošanai.
• Pārspīlētas franšīzes ņēmēja cerības. Franšīzes ņēmēji reizēm sliecas sagaidīt no
franšīzes devēja vairāk, nekā franšīzes devēji var dot. Franšīze ir efektīvs rīks, taču
tā neatbrīvo franšīzes ņēmēju no pienākuma strādāt un pašam atbildēt par savas
uzņēmējdarbības rezultātiem, izdošanos vai neveiksmi.
• Franšīzes devējs ir pārāk piekāpīgs. Neskatoties uz to, ka franšīzes ņēmēji ir ļoti atkarīgi no franšīzes devēja, daudzi franšīzes devēji jūt spiedienu no
franšīzes ņēmēju puses. Pārāk liela piekāpība var izraisīt unifikācijas un kvalitātes pazemināšanos tīklā, kas savukārt var negatīvi ietekmēt visa franšīzes tīkla
uzņēmējdarbības rādītājus.
• Franšīzes devējs neklausa savus franšīzes ņēmējus un otrādi. Franšīzes attiecības ir partnerība. Ja partneri nespēj pienācīgi komunicēt, tas uzskatāms par apdraudējumu partnerattiecībām.
• Franšīzes devējs nespēj franšīzes ņēmējiem nodrošināt atbalstu. Atsevišķas
franšīzes aug ļoti ātri, un var rasties risks, ka franšīzes devējs nespēs pienācīgi apkalpot visus franšīzes ņēmējus.
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2.3.2.3. Franšīzes iegādāšanās soļi
Kad uzņēmējs ir izvērtējis savus motīvus, kas nosaka vēlmi iegādāties franšīzi, un nolēmis, ka saistītos riskus var vadīt, uzņēmējam vajadzētu veikt rūpīgu savu mērķu novērtējumu, izpētīt savas personīgās, finansiālās un profesionālās iespējas. Šis posms
ļauj potenciālajam franšīzes ņēmējam ne tikai formulēt prasības sev, bet arī skaidri
paredzēt kritērijus, uz kuriem viņš balstīsies, vērtējot atsevišķu franšīzu piedāvājumu
atbilstību savām vajadzībām un iespējām. Plašāk šis posms aprakstīts grāmatas „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz veiksmi biznesā” 3. nodaļā „Franšīzes ņēmēja potenciāla
novērtēšana”.
Kad franšīzes ņēmējs novērtē savas vēlmes un iespējas un formulē sākuma atlases
kritērijus, uz kuriem balstīsies, veicot primāro franšīzu meklēšanu, tiek uzsākta primārā piemērotu franšīzu atlase. Šī posma mērķis – atlasīt pietiekamu franšīzu skaitu (parasti apmēram 5–8), kas atbilstu galvenajiem ņēmēja atlases kritērijiem un no
kā būtu iespējams izvēlēties divas, trīs franšīzes vispusīgai izvērtēšanai. Galvenie
informācijas avoti par franšīzu piedāvājumu ir franšīzu katalogi, meklēšanas sistēmas, frančaizinga izstādes un tiešā vides analīze. Plašāku informāciju par šo posmu
meklējiet grāmatas „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz veiksmi biznesā” 4. nodaļā
„Franšīzu atlase”.
Nākamā posma laikā potenciālajam franšīzes ņēmējam ir jāveic vispusīga dažu izvēlēto
franšīzu izvērtēšana, jāizvēlas piemērotākā, jāveic sarunas par līguma nosacījumiem un
jāparaksta franšīzes līgums. Šajā posmā potenciālajam franšīzes ņēmējam ir jānovērtē
piedāvātā franšīze un franšīzes tīkls no visiem viedokļiem – jāvērtē franšīzes devējs, franšīzes tīkla konkurētspēja, franšīzes iegādes un uzņēmējdarbības attīstības nosacījumi,
finanšu prognozes, juridiskie franšīzes līguma aspekti utt. Potenciālajam franšīzes ņēmējam obligāti ieteicams visu no devēja saņemto informāciju salīdzināt ar informāciju,
kuru sniedz jau esošie minētā devēja ņēmēji. Potenciālais ņēmējs, vispusīgi novērtējis
vairākas franšīzes, izvēlas sev pievilcīgāko un uzsāk sarunas par līguma nosacījumiem.
Nākas atzīt, ka visbiežāk šīs sarunas ir tikai formalitāte, jo franšīzes devēji nav noskaņoti
meklēt kompromisu par atsevišķiem līguma nosacījumiem. Daudzi devēji izmanto principu, kas angliski tiek saukts take it orleave it („pieņemiet to vai atsakieties”). Tomēr notiek
arī pretēji gadījumi, kad jauns franšīzes devējs ir gatavs veidot sarunas ar katru jaunu ņēmēju, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk franšīzes ņēmēju maksimāli īsā laika posmā. Tādā
gadījumā franšīzes ņēmējs iegūst nosacītu spēku sarunās par līguma nosacījumiem. Kad
franšīzes līguma nosacījumi ir pieņemami abām pusēm, franšīzes līgums tiek parakstīts
un potenciālais investors kļūst par konkrētas franšīzes ņēmēju, uz kuru attiecas visi franšīzes tīklā pieņemtie noteikumi, un tiek sniegtas visas līgumā paredzētās tiesības. Plašāk
par šo posmu lasiet grāmatas „Franšīzes iegūšana – autostrāde uz veiksmi biznesā” 5. nodaļā „Franšīzes novērtēšana un izvēle”.
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2.3.3. Franšīzes pirkšana un pārdošana
Šīs nodaļas mērķis – raksturot galvenās franšīzes devēja un potenciālā ņēmēja savstarpēji saskaņojamās franšīzes pārdošanas un pirkšanas darbības, pēc kuru veikšanas tiek
parakstīts franšīzes līgums.
2.3.3.1. Franšīzes pirkšanas un pārdošanas process
Franšīzes pirkšanas un pārdošanas process ietver franšīzes devēja un potenciālā franšīzes ņēmēja iepazīšanos ar otras puses piedāvājumiem un cerībām, informācijas apmaiņu un sarunas par līguma nosacījumiem. Parasti franšīzes pirkšanas un pārdošanas
procesam raksturīgi šādi posmi:
• Pirmais kontakts. Franšīzes pirkšanas un pārdošanas procesu parasti ierosina franšīzes pirkšanā ieinteresētā persona – potenciālais franšīzes ņēmējs. Potenciālais
franšīzes ņēmējs var sazināties ar franšīzes devēju jebkurā abām pusēm pieņemamā veidā, piemēram, pa e-pastu, tālruni, pastu, satiekoties izstādē vai citā uzņēmēju pasākumā, personīgi ierodoties franšīzes devēja mītnē u.tml. Pirmā kontakta
laikā potenciālajam franšīzes ņēmējam svarīgi skaidri izrādīt interesi par franšīzes
pirkšanu un gatavību uzsākt sarunu procesu.
• Apmainīšanās ar sākotnējo informāciju. Sarunu sākumā katrai pusei jāsaņem
pamatinformācija par otru pusi. Franšīzes devēja pārstāvis, saņemot pieprasījumu, sazinās ar potenciālo franšīzes ņēmēju un nosūta viņam sākotnējo informāciju. Parasti tā ir īsa uzņēmējdarbības modeļa prezentācija un anketas/pieteikuma veidlapa potenciālajam franšīzes ņēmējam. Anketā/pieteikumā tiek iekļauti
jautājumi, kuru mērķis ir pārbaudīt potenciālā franšīzes ņēmēja piemērotību
uzņēmējdarbības uzsākšanai uz franšīzes līguma pamata, piemēram, ģimenes
stāvoklis, franšīzes ņēmēja izglītība un darba pieredze, savas uzņēmējdarbības
vadīšanas pieredze, pieejamās investīciju summas, cerības saistībā ar franšīzes
uzņēmējdarbību, motivācija u.tml. Potenciālais franšīzes ņēmējs iepazīstas ar
sniegto informāciju, aizpilda anketu un nosūta to atpakaļ franšīzes devēja pārstāvim.
• Sākotnējā potenciālā franšīzes ņēmēja vērtēšana Franšīzes devēja pārstāvis iepazīstas ar anketā sniegto informāciju un novērtē, vai potenciālā franšīzes ņēmēja
pieredze, cerības, izvēles un finansiālās iespējas atbilst franšīzes devēja izvirzītajām
prasībām.
• Papildu informācijas nosūtīšana. Ja potenciālais franšīzes ņēmējs atbilst franšīzes
devēja prasībām, viņam piedāvā turpināt sarunas. Potenciālajam franšīzes ņēmējam
tiek nosūtīta plašāka informācija par franšīzi. Tā var būt uzņēmuma darbības un attīstības vēsture, detalizēta informācija par pārdodamajām precēm vai sniedzamajiem
pakalpojumiem, franšīzes uzņēmējdarbības koncepcijas prezentācija.
• Konfidencialitātes līguma parakstīšana. Pirms pāriešanas pie nākamajiem franšīzes pirkšanas un pārdošanas procesa posmiem, visbiežāk tiek parakstīts konfidencialitātes līgums. Konfidencialitātes līgums turpmākajos sarunu posmos aizsargā
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franšīzes devēja nododamo sensitīvo informāciju, piemēram, investīciju un finanšu
plānu, franšīzes atlīdzības, franšīzes līgumu u.tml.
Potenciālā franšīzes ņēmēja sniegtās personīgās informācijas pārbaudīšana.
Lai pārliecinātos par potenciālā franšīzes ņēmēja sniegtās personīgās informācijas
ticamību, franšīzes devējs var lūgt iesniegt šo informāciju apstiprinošus dokumentus, piemēram, izziņas par parādiem valsts institūcijām un sodāmības neesamību,
finanšu pārskatu dokumentus/personas ienākumu deklarācijas, dokumentus, kas
apliecina nepieciešamo investīciju summu disponēšanu, kontaktus rekomendāciju
saņemšanai u.tml.
Komercpiedāvājuma iesniegšana. Kad ir gūta pārliecība par potenciālā franšīzes
ņēmēja uzticamību, var pāriet pie finansiālo nosacījumu saskaņošanas. Franšīzes
devējs iesniedz potenciālajam franšīzes ņēmējam komercpiedāvājumu ar sākuma
un periodiskajām maksām par franšīzi un citiem franšīzes iegādes nosacījumiem.
Franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības plāna novērtēšana. Franšīzes devējs ir ieinteresēts pārdot franšīzi tikai uz tiem tirgiem vai teritorijām, kurām ir potenciāls saistībā ar viņa preču/pakalpojumu patēriņu, un tikai tiem franšīzes devējiem, kuriem ir
potenciāls, lai uz franšīzes bāzes veiksmīgi attīstītu uzņēmējdarbību. Šī iemesla dēļ
bieži franšīzes devējs prasa, lai potenciālais franšīzes ņēmējs savāktu un novērtētu informāciju par franšīzes uzņēmējdarbībai aktuāliem tirgus nosacījumiem, piemēram,
tirgus lielumu (iedzīvotāju/uzņēmumu skaitu), patērētāju rīcībā esošajiem ieņēmumiem, tirgū esošajiem konkurentiem, lielo tirdzniecības tīklu skaitu u.tml. Visbiežāk
franšīzes devējs prasa, lai ņēmējs ne tikai apkopotu nepieciešamo informāciju par
tirgu, bet uz tās pamata arī sagatavotu attiecīgās struktūrvienības uzņēmējdarbības
plānu. Šāds uzņēmējdarbības plāns tiek prasīts tad, kad franšīzes devējs pats ir veicis tirgus pievilcības izpēti un zina, ka konkrētajā tirgū ir pieprasījums, kuru varētu
apmierināt viņa uz franšīzes bāzes strādājošās struktūrvienības. Šādā gadījumā uzņēmējdarbības plāns paredzēts, lai devējs novērtētu ņēmēja izpratni par uzņēmējdarbību, viņa uzņēmējdarbības plānošanas un organizēšanas kompetences.
Līguma parakstīšana. Ja pusēm izdevies panākt vienošanos iepriekšējos posmos,
sarunu process noslēdzas ar līguma parakstīšanu. Franšīzes devējam vienmēr ir
standartlīguma šablons, atsevišķus tā noteikumus dažkārt var mainīt uz atsevišķas
vienošanās pamata ar konkrēto franšīzes ņēmēju.

Franšīzes pirkšanas un pārdošanas procesa posmu gaita var mainīties atkarībā no katra
franšīzes devēja apstiprinātajām iekšējām franšīzes pārdošanas procedūrām. Potenciālajam franšīzes ņēmējam, no devēja saņemot apstiprinājumu par viņa kandidatūras
piemērotību, ir tiesības prasīt plašāku informāciju par turpmāko sarunu gaitu.
2.3.3.2. Informācija, kuru franšīzes devējs atklāj franšīzes pirkšanas un pārdošanas procesā
Daudzās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, franšīzes pirkšanas un pārdošanas process nav detalizēti noregulēts, izņemot franšīzes līguma un atsevišķas citas
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frančaizinga tiesiskā regulējuma normas. Tāpēc franšīzes ņēmējam sniegtās informācijas
saturs ir atkarīgs tikai no franšīzes devēja. Ja nav pieredzes, ņēmējam ir grūti pašam izveidot jautājumu sarakstu, kuri aptvertu visu viņam svarīgo informāciju, un saprast, kādi
jautājumi ir ierasti un kuri, iespējams, pārkāptu konfidencialitātes principu vai uzņēmējdarbības ētiku.
Respektīvi, kādu informāciju potenciālajam franšīzes ņēmējam vajadzētu lūgt no franšīzes devēja? Piedāvājam pamatoties uz ASV piemēru un izmantot šīs valsts franšīzes
devējiem obligāti sniedzamās informācijas saturu3:
1. Franšīzes devējs. Franšīzes devēja nosaukums, tā priekšgājēji, filiāles un meitasuzņēmumi, devēja preču zīme (-es), nosaukums, uzņēmuma reģistrēšanas datums.
2. Uzņēmējdarbības pieredze. Bibliogrāfiska un profesionāla informācija par franšīzes devēja vadošajām personām.
3. Tiesvedību vēsture. Informācija par krimināllietām un civillietām, saistītām ar
franšīzes devēju vai viņa darbiniekiem (ja tādas ir bijušas).
4. Bankrotu vēsture. Informācija par franšīzes devēja vai viņa vadošo personu pasludinātiem bankrotiem (ja tādi ir bijuši).
5. Franšīzes sākuma maksas. Informācija par maksām, kas franšīzes ņēmējam jāmaksā par franšīzes iegādāšanos, kā arī par faktoriem, kas ietekmē to apmēru.
6. Citas maksas. Informācija par visām citām periodiski veicamajām maksām, piemēram, maksu par mācībām, ieguldījumu kopējā tirgvedības budžetā u.tml.
7. Sākotnējās investīcijas. Informācija par investīcijām, kas nepieciešamas, lai uzsāktu uzņēmējdarbību uz franšīzes pamatiem, piemēram, nekustamā īpašuma iegāde
vai noma, iekārtu pirkšana, preču pirkšana, licenču iegāde u.tml.
8. Preču un pakalpojumu pirkšanas ierobežojumi. Informācija par franšīzes devēja
ierobežojumiem, kas tiek piemēroti franšīzes ņēmēja veicamajiem preču, pakalpojumu, iekārtu un citiem pirkumiem.
9. Franšīzes ņēmēja saistības. Informācija par franšīzes ņēmēja saistībām, kas radīsies pēc franšīzes iegādes, piemēram, obligāto piedalīšanos ievada un periodiskās
mācībās, franšīzes maksu veikšanu, nekonkurēšanas prasībām, piedalīšanās kopējā
tirgvedības programmā u.tml.
10. Finansēšanas iespējas. Informācija par franšīzes devēja piedāvātajām finansēšanas iespējām (ja tādas ir).
11. Franšīzes devēja sniegtais atbalsts. Informācija par franšīzes devēja sniegto
atbalstu pirms un pēc tam, kad atvērta struktūrvienība, kas darbojas uz franšīzes
pamata, piemēram, palīdzība, izvēloties struktūrvienības atrašanās vietu, obligāto
ievada un periodisko mācību organizēšanu, kopējo tirgvedības programmas rea
lizēšanu u.tml.
12. Teritorija. Informācija par īpašām teritoriālām tiesībām un franšīzes devēja tiesībām mainīt šīs teritoriālās vienošanās.
North American Securities Administrators Association, Franchise Registration and Disclosure Guidelines. http://www.nasaa.org/industry-resources/
corporation-finance/franchise-resources/
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13. Preču zīme. Informācija par preču zīmēm, preču un pakalpojumu nosaukumiem,
kuri tiks izmantoti.
14. Patenti, autortiesības un īpašumtiesību informācija. Informācija par franšīzes
ņēmēja iespējām izmantot franšīzes devējam piederošās intelektuālās īpašum
tiesības.
15. Saistības piedalīties faktiskajā uzņēmējdarbībā, kas tiek veikta saskaņā ar
franšīzes līgumu. Informācija par franšīzes devēja prasībām franšīzes ņēmējam
personīgi piedalīties uzņēmējdarbībā, kas darbojas uz franšīzes pamata.
16. Ierobežojumi, kas saistīti ar pārdodamajām precēm/pakalpojumiem. Infor
mācija par precēm/pakalpojumiem, ko drīkst pārdot franšīzes ņēmējs.
17. Līguma pagarināšana, laušana, tiesību nodošana un strīdu risināšana. Infor
mācija par līguma nosacījumiem – termiņiem, to pagarināšanas iespējas, iespējamie līguma laušanas iemesli, tiesību nodošanas iespējas, nosacījumi u.tml.
18. Publiskas personas. Ja uzņēmējdarbībā, kas tiek veikta saskaņā ar franšīzes līgumu, piedalās publiskas personas, tiek sniegta informācija par to dalības finansiālajiem nosacījumiem.
19. Finanšu rezultātu sniegšana. Apkopota informācija par esošo franšīzes ņēmēju
finanšu rezultātiem.
20. Franšīzes devēja struktūrvienības un franšīzes ņēmēji. Informācija par franšīzes
devēja pārvaldītajām struktūrvienībām un citiem franšīzes ņēmējiem, tuvākajos
gados atvērt plānoto jauno struktūrvienību, pārdot plānoto franšīzu skaitu u.tml.
21. Finanšu pārskati. Pēdējo trīs gadu finanšu pārskatu dokumenti.
22. Līgums. Franšīzes līguma šablons.
Šis informācijas saraksts aptver visas būtiskās franšīzes nosacījumu daļas. Kad ir saņemta informācija par visiem saraksta punktiem, franšīzes ņēmējs var vispusīgi novērtēt
devēja piedāvājumu. Šī informācija ir pietiekama, lai pieņemtu argumentētu lēmumu.
Domājams, ka franšīzes devēji, kas strādā tajās valstīs, kur franšīzes pārdošanas procesā sniegtās informācijas saturs nav tiesiski noregulēts, ņēmējam uzreiz neatklās visu
iepriekš minēto informāciju. Tomēr tad, ja darbība attīstās veiksmīgi, papildu informāciju var saņemt sarunu laikā.
2.3.4. Franšīzes tīkla paplašināšana
Franšīzes līguma parakstīšana starp franšīzes devēju un ņēmēju ir pirmais viņu ilglaicīgas sadarbības solis. Lai nodrošinātu ilgstošu un sekmīgu sadarbību, abām pusēm ir
apzinīgi jāpilda savas saistības, pastāvīgi jāinvestē savstarpējās attiecībās un jācenšas
aizvien vairāk un vairāk atbilst otras puses cerībām. Kaut arī franšīzes devējam un ņēmējam ir daudz jāpaveic savstarpējās sadarbības jomā, tomēr katram no viņiem visbiežāk ir sava personīgā darba kārtība ārpus šīs sadarbības robežām. Šajā nodaļā īsi
aplūkosim kā franšīzes ņēmēja un devēja savstarpējo mijiedarbību franšīzes tīklā, tā arī
katra no tiem ilglaicīgas attīstības perspektīvas.
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2.3.4.1. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības attīstīšana
Franšīzes devējam jau no franšīzes radīšanas un franšīzes tīkla attīstības sākuma vajadzētu atbildēt un jautājumu, kāda ir šīs uzņēmējdarbības ilglaicīgā vīzija, misija un
ko viņš vēlas sasniegt ar šo uzņēmējdarbību. Varbūt attīstīto veiksmīgo franšīzes tīklu
viņš vēlētos padarīt par ģimenes uzņēmējdarbību? Varbūt agrāk vai vēlāk viņš vēlētos
šo tīklu ar peļņu pārdot? Varbūt viņš veido tīklu, lai vadošā uzņēmuma akcijas kotēt
kādā no pasaules lielākajā biržām? Bet varbūt uzņēmējs vienkārši vēlas nodrošināt sev
stabilu naudas plūsmu nākotnē? Neatkarīgi no tā, kāds ir franšīzes tīklu izveidojušā
uzņēmēja gala mērķis, tā sasniegšana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja šis tīkls būs
spēcīgs un veiksmīgs. Ko tad vajadzētu darīt uzņēmējam, lai panāktu, ka viņa radītais
franšīzes tīkls augtu, būtu spēcīgs un veiksmīgs (kas izteikts augošā uzņēmējdarbības
vērtībā vai pieaugošā peļņā) ilgtermiņā?
Lai franšīzes devēja uzņēmējdarbība būtu veiksmīga ilgtermiņā, viņam jācenšas maksimāli atbilst nemitīgi mainīgajām franšīzes ņēmēju un gala patērētāju vajadzībām,
nedrīkst aizmirst arī savas intereses. Kādas tad ir šo trīs frančaizinga attiecību pušu intereses, kuru apmierināšanai būtu jākļūst par franšīzes devēja uzdevumu?
Gala patērētāju vajadzību izpratne un to dinamikas pārzināšana ir sociālo zinātņu nozares–tirgus izpētes – objekts. Katram uzņēmējam, veidojot un attīstot uzņēmējdarbību, izveidojas noteiktas hipotēzes par patērētāju vajadzībām un eksperimentējot viņš
mēģina tās apmierināt. Tiem, kas to spēj izdarīt vislabāk, patērētāji atlīdzina ar savu
lojalitāti un naudu. Izņēmums nav arī uzņēmējdarbība, kas darbojas uz franšīzes pamata. Katrs franšīzes devējs cenšas uztaustīt aktuālās patērētāju vēlmes un apmierināt tās
savā veidā. Kaut arī par gala patērētāju vajadzību apmierināšanu runāsim 3.4.1. nodaļā,
šeit izdalīsim dažas arhetipiskas patērētāju vēlmes, kuru apmierināšana ir īpaši aktuāla
franšīzes mērķu sasniegšanai. Tās ir:
• Patērētāja vēlme saņemt vienādu apkalpošanas, pakalpojumu un produktu
kvalitāti katrā franšīzes tīkla punktā. Patērētājs, ienācis franšīzes preču zīmes
struktūrvienībā Lietuvā vai Latvijā, vēlētos saņemt tādas pašas kvalitātes un parametru pakalpojumu vai preci, kādu viņš saņemtu Sidnejā vai Vašingtonā.
• Patērētāja vēlme viegli atrast franšīzes tīkla punktu jebkurā pasaules vietā. Ja
patērētājs ir pieradis dienu uzsākt ar franšīzes tīkla struktūrvienībā nopirktu kafijas
tasīti, viņš vēlētos šo kafiju baudīt visur, kur viņš ceļos un sagaidīs jaunu rītu.
• Patērētāja vēlme, lai franšīzes tīkla pakalpojumi un produkti evolucionētu
vienlaikus ar viņa vajadzībām. Ja patērētājam, kas pastāvīgi apmeklē vienu sporta klubu, piedzimst bērni, viņš vēlas, lai viņa iecienītais sporta klubs piedāvātu viņam speciālus treniņus, kuri būs pielāgoti vecākiem ar bērniem.
Jau tika minēts, ka ņēmēji, pērkot franšīzi, cer izveidot pelnošu un stabilu uzņēmējdarbību īsā laika posmā un ar mazāku risku, kā arī vēlas attīstīt to efektīvāk, nekā to varētu
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izdarīt patstāvīgi - bez franšīzes devēja palīdzības. Franšīzes devējs, kas pastāvīgi investē
franšīzes tīkla spējā apmierināt gala patērētāju vajadzības, dod ieguldījumu lojālo klientu plūsmas pieaugumā franšīzes ņēmēju pārvaldītajās struktūrvienībās. Klientu plūsmas
un viņu lojalitātes pieaugumu veicina arī franšīzes devēja mērķtiecīgas un rezultatīvas
investīcijas preču zīmes atpazīstamības palielināšana. Savukārt pieaugošais lojālo klientu skaits rada priekšnoteikumus franšīzes ņēmēju ieņēmumu pieaugumam. Tomēr ieņēmumu palielināšanās vien var arī neapmierināt franšīzes ņēmēju cerības, ja viņi nespēj
gūt peļņu. Tātad franšīzes devējs cer arī uz to, ka franšīzes ņēmējs palīdzēs viņiem samazināt viņu uzņēmējdarbības izmaksas un risku, kas saistīts ar nepareiziem lēmumiem
uzņēmējdarbībā, bet tam savukārt vajadzētu noteikt arī uzņēmējdarbības ienesīgumu
un stabilitāti. Liela ietekme uz franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības ienesīgumu ir franšīzes
maksām. Franšīzes maksām jābūt tādām, lai ļautu apzinīgi un efektīvi strādājošam franšīzes ņēmējam gūt peļņu, kas nodrošinātu saprātīgu investīciju atmaksāšanos. Pats par
sevi saprotams, ka pelnoša un stabila franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbība nav iespējama
bez viņa personīgām pūlēm un pašatdeves. Apzinīgi un sirsnīgi strādājošs franšīzes ņēmējs bez visa cita var pamatoti prasīt, lai franšīzes devējs nodrošinātu, ka arī citi tīklam
piederošie franšīzes ņēmēji strādātu tikpat apzinīgi un no sirds, nevis kaitētu tīkla reputācijai ar savu nekompetenci vai nespēju apmierināt gala patērētāju vajadzības. Plašāk par
franšīzes ņēmēju vajadzību apmierināšanu runāsim šīs grāmatas 3.4.2. nodaļā.
Apkopojot atklāto informāciju, iespējams secināt, ka franšīzes devējam, ja tas vēlas, lai
viņa radītais tīkls augtu, būtu stabils un veiksmīgs ilgtermiņā, vajadzētu:
• Nodrošināt vienādi augstu apkalpošanas, pakalpojumu un produktu kvalitāti
katrā franšīzes tīkla punktā un pastāvīgi to paaugstināt. To iespējams īstenot,
investējot procesu standartizēšanā un to efektivitātes paaugstināšanā, franšīzes
ņēmēju kompetenču celšanā, kvalitātes kontrolē visa tīkla mērogā, kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā utt.
• Paplašināt franšīzes tīklu tādā mērā, kādā ļauj esošais neapmierinātais pie
prasījums. To var izdarīt, investējot franšīzes tirgvedībā, jaunu tirgu analīzē, jaunu
franšīzes ņēmēju piesaistīšanā, jau esošo franšīzes ņēmēju uzturēšanā utt.
• Pilnveidot uzņēmējdarbības vērtības piedāvājumu tā, lai tas nepārtraukti
atbilstu pieaugošajām patērētāju vajadzībām. To iespējams panākt, investējot
patērētāju vajadzību pētījumos, inovācijās uzņēmējdarbības modeļa, pakalpojumu
un produktu līmenī, patērētāju piesaistīšanā, jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādē utt.
• Palielināt franšīzes tīkla identitātes elementu pozitīvu atpazīstamību un
klientu lojalitāti pret preču zīmi. To var paveikt, investējot efektīvās tirgvedības
kampaņās, klientu lojalitātes sistēmās utt.
• Palielināt franšīzes ņēmēju darbības efektivitāti un samazināt tās izmaksas.
Tas izdarāms, investējot struktūrvienību un franšīzes tīkla vadības procesu pilnveidošanā, franšīzes ņēmēju kompetenču pilnveidošanā, franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras optimizēšanā, mēroga ekonomijas iespēju izmantošanā utt.
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• Uzlabot komunikāciju un sadarbību franšīzes tīklā. To var izdarīt, nosakot racionālus franšīzes nosacījumus, veicinot franšīzes ņēmējus uzkrāt zinātnību un dalīties
tajā gan savā starpā, gan ar franšīzes devēju, palielinot franšīzes ņēmēju iesaistīšanu lēmuma pieņemšanā tīkla mērogā utt.
Sniegtais franšīzes devēja iespēju saraksts nav pilnīgs, bet tajā atspoguļojas galvenie virzieni, kuriem būtu jāpievērš uzmanība katram franšīzes devējam, kas grib būt veiksmīgs.
Devējam, kas ir izveidojis lielu un veiksmīgu franšīzes tīklu, visbiežāk netrūkst iespēju un
piedāvājumu, lai likvīdi realizētu radīto vērtību. Par šāda tīkla iegādi var ieinteresēties kā
stratēģiskie investori, tā arī biznesa partneri vai konkurenti. Šāda tīkla akciju sākotnējais
publiskais piedāvājums ir daudzu pasaules biržu vēlmju sarakstā. Pievēršam uzmanību,
ka šāds tīkls var kļūt par no paaudzes paaudzē mantojamu ģimenes uzņēmuma impēriju. Tātad vissvarīgākais un grūtākais ir izveidot lielu, stabilu un veiksmīgu tīklu, bet radītās
vērtības realizēšana ir tikai devēja lēmuma un tehnikas jautājums.
2.3.4.2. Franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības attīstīšana
Salīdzinot ar franšīzes devēja uzņēmējdarbības iespējām, ņēmēja iespējas no pirmā
acu uzmetiena izskatās nesalīdzināmi pieticīgākas. Tomēr arī ņēmēji var īstenot daudz
dažādu uz franšīzes pamata uzsāktas uzņēmējdarbības attīstības un tās radītās vērtības realizēšanas scenāriju. Līdzīgi kā franšīzes devēja gadījumā, arī franšīzes ņēmēja
uzņēmējdarbības attīstība lielāko tiesu ir atkarīga no viņa ilgtermiņa centieniem.
Iztēlosimies personu, kas franšīzes iegādē ir investējusi savus un aizņemtus līdzekļus
un ir atvērusi savu struktūrvienību, kas darbojas ar franšīzes preču zīmi. Neatlaidīgi
un attapīgi strādājot, izveidojoties labvēlīgiem apstākļiem, konkrētā persona var nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai ne tikai atmaksātu aizdevumus, bet arī investētu, piemēram, otras struktūrvienības atvēršanā. Vēlāk var nodibināt trešo, ceturto un
piekto struktūrvienību. Tādā veidā vienas struktūrvienības franšīzes ņēmējs var izaugt
par teritorijas attīstības vai vairāku struktūrvienību franšīzes ņēmēju. Izmantojis visas
jaunu struktūrvienību atvēršanas iespējas savā tirgū, šis uzņēmējs var iegādāties master franšīzi jaunam tirgum, kurā vēl nav ienācis šis franšīzes tīkls. Jāuzsver, ka daudzi
franšīzes devēji labprāt vēlas atdot teritorijas attīstības vai master franšīzi jau pārbaudīta franšīzes ņēmēja rokās. Turpmākās šāda franšīzes ņēmēja perspektīvas var būt
ļoti dažādas. Tas var vai nu tieši pārvaldīt jau esošās franšīzes un ģenerēt peļņu, vai arī
nolemt pārdot esošās franšīzes kopā ar uzņēmumiem, kas darbojas uz to bāzes, un to
fizisko infrastruktūru, vai tieši realizēt daļu no radītās uzņēmējdarbības vērtības. Pasaulē eksistē piemēri, kad franšīzes ņēmēju uzņēmumi, kas pārvalda simtiem uz franšīzes
pamata strādājošas struktūrvienības, ir sākuši savas akcijas kotēt biržā. Tādā veidā viņi
radīja iespējas ar peļņu „iziet” no šīs uzņēmējdarbības personām, kas tajā ir investējušas, un piesaistīt vēl lielāku kapitālu turpmākas attīstības finansēšanai.
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Kaut arī aprakstītais franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības attīstības scenārijs nav utopisks, tomēr tādā veidā savu uzņēmējdarbību spēj attīstīt tikai viens otrs no desmitiem
tūkstošu franšīzes ņēmēju. Tiem franšīzes ņēmējiem, kuri negribēja vai nespēja kļūt par
magnātiem, tomēr ir atbildīgi un apzinīgi strādājuši savā struktūrvienībā, kas attīstās
uz franšīzes pamata, arī ir iespēja izvēlēties dažādus uzņēmējdarbības attīstības scenārijus. Nereti franšīzes ņēmējs, kas ir nolēmis pamest uzņēmējdarbību, savu franšīzi
un uz tās pamata strādājošo uzņēmumu pārdod pašam franšīzes devēju devējam vai
viņa apstiprinātai trešajai personai. Ir gadījumi, kad bērni pārņem vecāku pārvaldītu
struktūrvienību un turpina darbu tajā pašā vietā, ar to pašu preču zīmi.
Jebkurā gadījumā franšīzes ņēmējam, ja viņš vēlas tādā vai citādā veidā būt veiksmīgs
uzņēmējdarbībā, tajā ir jāieliek 110 procenti savu pūļu un sirds, nevis rokas salikušam
jāgaida, kamēr veiksme pati atnāks vai to atnesīs franšīzes devējs.
Īsi aplūkojuši franšīzes devēja un ņēmēja atšķirīgās ilgtermiņa attīstības alternatīvas,
varam pāriet pie detalizētāka franšīzes devēja uzņēmējdarbības izveidošanas algoritma apraksta, jo tieši no tā, cik kvalitatīvi franšīzes devējs izveidos pamatus savai uzņēmējdarbībai, lielāko tiesu būs atkarīga gan viņa paša, gan viņa franšīzes ņēmēju veiksme ilgtermiņā.
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3.	Franšīzes devēja uzņēmējdarbības
būtība

Franšīzes veidošana un franšīzes tīkla attīstība ir jauns uzņēmējdarbības veids, kurš jānodala no tās uzņēmējdarbības, uz kuras pamata franšīze tiek radīta. Franšīzes devēja
uzņēmējdarbība jāattīsta patstāvīgi un mērķtiecīgi, tam ir jāparedz nepieciešamie resursi, jāizveido spēcīga komanda un jānodrošina īpašs vadības atbalsts. Iztēlosimies
uzņēmumu „Zeta”, kura pārvalda četras visai veiksmīgi strādājošas nelielas ceptuves.
„Zeta” ceptuves ir populāras, jo tajās pēc unikālas receptes tiek ceptas pilsētā gardākās
smalkmaizītes, bet nevainojamo un ļoti individuālo patērētāju apkalpošanu nodrošina
izcili apmācītais personāls. Lai attīstītos ātri un bez lielām investīcijām, „Zeta” vadītāji
nolēma to īstenot, izmantojot franšīzi. Viņi izveidoja un sāka pārdot ceptuvju franšīzes. Līdz attīstības uzsākšanai, izmantojot franšīzi, „Zeta” pamatdarbība bija saistīta ar
smalkmaizīšu un pīrādziņu pārdošanu gala patērētājiem, kas tika veikts nevainojami.
Tomēr, uzsākot pārdot franšīzes, „Zeta” nonāca tai ne īpaši labi pazīstamā „uzņēmējdarbība uzņēmējdarbībai” nozarē. Tālredzīgie „Zeta” vadītāji saprata, ka tam, lai jaunā
franšīzes devēja uzņēmējdarbība būtu tikpat veiksmīga segmentā „uzņēmējdarbība
uzņēmējdarbībai”, cik veiksmīgas ir ceptuves segmentā „uzņēmējdarbība patērētājam”,
viņiem ir nepieciešamas jaunas stratēģijas, jaunas kompetences un jauna organizācija. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības attīstīšanai tika izveidota jauna kompānija „Zeta
franchise”, tās attīstībai tika piešķirti nepieciešamie resursi, bet vadīšanai noalgoti pieredzējuši franšīzes speciālisti. Kaut arī šīs uzņēmējdarbības sākumā ir visai grūti spriest,
vai tā būs veiksmīga, tomēr šādi vadības soļi ievērojami palielināja ticamību, ka franšīzes devēja uzņēmējdarbība gūs panākumus.
Lai varētu analizēt franšīzes devēja uzņēmējdarbības raksturīgās iezīmes un priekšnoteikumus veiksmīgai attīstībai, vispirms būtu jāraksturo tās īpašības. Tāpēc pievēršam
uzmanību dažiem svarīgiem franšīzes devēja uzņēmējdarbības aspektiem:
• šai uzņēmējdarbībai jābūt izveidotai, pamatojoties uz veiksmīgu uzņēmējdarbības
modeli;
• šai uzņēmējdarbībai jārada iespējas franšīzes ņēmējiem apmierināt gala patērētāju
vajadzības labāk nekā to dara konkurenti;
• šai uzņēmējdarbībai jārada vērtība franšīzes devējam, ņēmējiem un gala patērētājiem.
Šīs nodaļas sākumā izanalizēsim īpašās frančaizinga iezīmes, kuras vilina uzņēmējus
uzsākt franšīzes devēja uzņēmējdarbību. Pēc tam aplūkosim katru franšīzes devēja uzņēmējdarbības īpašo sastāvdaļu – franšīzes uzņēmējdarbības modeļa veiksmīgumu, tā
konkurences priekšrocības un vērtību, kura franšīzes devēja uzņēmējdarbībai ir jārada
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gala patērētājiem, franšīzes ņēmējiem un franšīzes devēja uzņēmējdarbības akcionāriem. Nodaļas beigās aplūkosim galveno franšīzes devēja uzņēmējdarbības īpašumu,
intelektuālo kapitālu, un tā pārvaldību, kas orientēta uz lielākas vērtības radīšanu franšīzes tīklā.
3.1.	Īpašās frančaizinga iezīmes
Raksturojot frančaizingu, bieži tiek lietotas alegorijas „uzņēmējdarbības tiražēšana” vai
pat „uzņēmējdarbības klonēšana”. Tās atspoguļo frančaizinga būtību un norāda galveno frančaizinga mērķi – uzņēmējdarbības attīstību. Plānojot uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējam ir iespēja izvēlēties dažādus attīstības ceļus – sākot no pārdošanas
aģentu algošanas līdz meitasuzņēmumu dibināšanai. Viens no šiem attīstības veidiem
ir frančaizings. 5. attēlā salīdzināti atšķirīgi uzņēmējdarbības attīstības veidi saskaņā ar
diviem kritērijiem – uzņēmējdarbības kontroles un riska pakāpes. Kontroles pakāpe
raksturo uzņēmējdarbības īpašnieka spēju tieši kontrolēt no jauna atveramās struktūrvienības, operatīvi un efektīvi ietekmēt tajos pieņemtos lēmumus, bet riska pakāpe
raksturo uzņēmējdarbības īpašnieka zaudējumus, ja no jauna atvērtās struktūrvienības izrādās neveiksmīgas.
Kontroles pakāpe

Augsta
Meitasuzņēmums

Kopuzņēmums
Franšīze
Izplatītājs

Pārdošanas aģents
Riska pakāpe
Zema

Augsta

5. att. Atšķirīgu uzņēmējdarbības veidu salīdzinājums.

Attēlā redzams, ka attīstībai frančaizinga veidā, salīdzinot ar citiem vērtētajiem attīstības veidiem, raksturīga optimāla riska un uzņēmējdarbības kontroles pakāpes attiecība. Riska pakāpe ir sabalansējama tāpēc, ka jaunu struktūrvienību attīstībā lielāko daļu
līdzekļu investē franšīzes ņēmēji, tāpēc devēja finanšu risks samazinās. Uzņēmējdarbības kontroles pakāpe savukārt saglabājas augsta tādēļ, ka franšīzes ņēmējam, kaut arī
viņam pieder uzņēmējdarbība, kuru tas pārvalda saskaņā ar franšīzes līgumu, tomēr ir
jāievēro franšīzes līguma nosacījumi, standarti un procedūras.
Uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot frančaizingu, īpaši raksturīga iezīme ir tās
straujums. Uz veiksmīgas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības pamata izveidojis
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franšīzi, devējs pārdod to ņēmējiem, tādā veidā paplašinot savu franšīzes tīklu. Pasaules praksē ir daudz piemēru, kad franšīzes tīkli gadu no gada ir paplašinājušies ar ātrumu vidēji 2–3 struktūrvienības dienā. 10–20 gadu laikā no aktīvas attīstības sākuma
atsevišķi franšīzes tīkli ir spējuši atvērt vairāk nekā 10 000 struktūrvienības vairāk nekā
60 pasaules valstīs.
Tātad franšīzes tīklu var izveidot no dažiem desmitiem līdz desmitiem tūkstošu franšīzes ņēmēju, kuri izmanto tās pašas preču zīmes, savas struktūrvienības pārvalda pēc
tiem pašiem uzņēmējdarbības standartiem un noteikumiem, kā arī maksā nodokļus
franšīzes devējam. Vienu reizi izveidojot pievilcīgu franšīzi un pastāvīgi to pilnveidojot,
franšīzes devējs var šo franšīzi pārdot tūkstošiem reižu, tādā veidā tiks atvērti tūkstošiem tādu pašu uzņēmumu. Piekritīsiet, ka ne katrs uzņēmējdarbības attīstības veids
rada šādas pārsteidzošas iespējas.
Jau minējām vairākus frančaizinga sniegtos ieguvumus devējam – īpaši straujas attīstības iespēju un labu sākotnējo investīciju, riska un uzņēmējdarbības kontroles pakāpes
attiecību. Turpmāk atklāsim vēl dažus:
• Mēroga ekonomijas priekšrocību izmantošana. Jo lielāks ir franšīzes tīkls un tajā
vairāk franšīzes ņēmēju, jo lielāku mēroga ekonomijas efektu var sasniegt piegādē,
tirgvedībā, inovācijās un citos svarīgos uzņēmējdarbības procesos.
• Motivētu un ar pašatdevi strādājošu cilvēku iesaistīšana. Kaut arī franšīzes ņēmējiem ir jāievēro visi franšīzes līguma nosacījumi, standarti un procedūras, tomēr
tie aizvien paliek savu struktūrvienību īpašnieki, tātad viņu motivācija rūpēties par
sava, kaut uz franšīzes līguma pamata strādājoša, uzņēmuma veiksmi ir tieša un
spēcīga.
• Augoša tīkla vērtības palielināšanās. Tīkla paplašināšanās ļauj ātri ieņemt lielu
tirgus daļu, pieradināt patērētājus pie savas preču zīmes, produkta vai pakalpojuma. Tādā veidā palielinās ne tikai visa tīkla vērtība, bet arī tieši franšīzes devējam
piederošo preču zīmju vērtība. Jāuzsver arī tas, ka augošā franšīzes tīklā nepārtraukti palielinās noteiktu izejvielu patēriņš, tāds tīkls kļūst vērtīgāks un svarīgāks
šo izejvielu piegādātājiem. Vienā vai citā veidā šo augšanu var kapitalizēt.
• Stabilas naudas plūsmas. Franšīzes ņēmēju veicamo maksu struktūrā svarīgākā
loma ir periodiskajām maksām franšīzes devējam. Ja franšīzes tīkls apvieno pietiekami lielu franšīzes ņēmēju skaitu, viņu periodiskās maksas veido prognozējamas
un stabilas naudas plūsmas, kas ir viens no būtiskākajiem uzņēmējdarbības veiksmes faktoriem.
Kaut arī frančaizings ir šķietami vienkāršs uzņēmējdarbības organizēšanas modelis, kas
neizbēgami devēju ved uz veiksmi, tomēr tajā slēpjas daudz potenciālu riska faktoru.
Daži svarīgi frančaizinga aspekti, kuri tad, ja franšīzes devējs tiem nepievērš pietiekami
daudz uzmanības, var kļūt par krīzes vai pat franšīzes tīkla sabrukšanas iemeslu, tiek
minēti turpmāk:
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• Tīkls ir tik stiprs, cik stiprs ir tā ķēdes vājākais posms. Paturot prātā, ka visi franšīzes tīklam piederošie ņēmēji strādā, izmantojot to pašu preču zīmi, viegli uzminēt, ka viena franšīzes devēja neveiksme var dot sāpīgu triecienu preču zīmei, kā
arī citiem franšīzes ņēmējiem un pašam devējam. Piemēram, ja prese plaši atainos
gadījumu, kad vienā no tīkla kafejnīcām smagi saindējies klients, var sagaidīt, ka
samazināsies klientu uzticība visām tīkla kafejnīcām. Tas, ļoti iespējams, noteiks
klientu plūsmu samazināšanos pat tādās tīkla kafejnīcās, kuras pārvalda franšīzes
ņēmēji, kas ideāli atbilst higiēnas un sanitārijas standartiem. Franšīzes devējam katra franšīzes ņēmēja uzraudzīšanai un atbalstīšanai jāvelta īpaša uzmanība un pūles
gan tam, lai novērstu potenciālu krīžu iespējamību, gan tam, lai palīdzētu ņēmējam
veiksmīgi pārvaldīt savu biznesu.
• Franšīzes ņēmēji nav devēja padotie. Katrs franšīzes ņēmējs ir neatkarīgs uzņēmējs, kurš, kaut arī viņam ir jāpilda devēja prasības, tomēr aizvien pats ir atbildīgs
par savas uzņēmējdarbības veiksmi un savu uzņēmējdarbībā ieguldīto naudu.
Devēji, kuri neatzīst ņēmēju neatkarību un autokrātiski diktē viņiem lēmumus,
nepaskaidrojot to sniegto labumu, riskē zaudēt uzticēšanos un vai nu pastāvīgi tiesāties ar neapmierinātiem ņēmējiem, vai vienkārši pazaudēt spēcīgākos no
tiem. Piemēram, daži lielie franšīzes tīkli, kam ir struktūrvienības visā pasaulē,
saskaras ar koordinētu ņēmēju pretošanos noteiktiem risinājumiem, kuri, pēc
ņēmēju domām, pārkāpj viņu tiesības vai tiesisko paļāvību. Pasaulē pastāv pat
savdabīgas ņēmēju arodbiedrības, kuru mērķis ir kopā ar devējiem piedalīties uzņēmējdarbībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Devējam, kurš vēlas radīt spēcīgu
un stabilu franšīzes tīklu, vienmēr ir jāatceras, ka katra viņa darbība vai bezdarbība ietekmē desmitiem, bet varbūt pat tūkstošiem no viņa atkarīgu ņēmēju, kuri
riskē ar savu naudu (bieži pat ar visiem saviem iekrājumiem) attīstot uzņēmējdarbību tieši viņa franšīzes tīklā.
• Konkurences draudi no neapzinīgiem bijušajiem ņēmējiem. Franšīzes uzņēmējdarbības sākumā, kamēr devējs vēl nav uzkrājis frančaizinga pieredzi, nav pietiekami nostiprinājis savu preču zīmi, nav radījis plašu ņēmēju tīklu un nav uzkrājis
finanšu rezerves neparedzētiem gadījumiem, viņu īpaši viegli var ievainot neapzinīgu ņēmēju darbības. Tas ņēmējs, kurš vienkārši noņem devēja izkārtni, izmet
franšīzes līgumu un turpina uzņēmējdarbību pilnīgi patstāvīgi, vai tas, kurš atsakās
maksāt periodiskās maksas un nekomunicē ar devēju, var kļūt par īstu murgu tik
ilgi, kamēr devējs vēl nezina, kā novērst šādu ļaunprātību, vai arī viņam vēl nav
pietiekami daudz līdzekļu spēcīgas advokātu komandas noalgošanai. Lai novērstu
šādus gadījumus, katram devējam, pieredzējušam vai iesācējam, ir jāvelta īpaša uzmanība franšīzes ņēmēju atlasei un novērtēšanai. Šāda rūpīga ņēmēju atlase var
kļūt par grūti pārvaramu izaicinājumu franšīzes devējam, kas tikko ir uzsācis attīstīt
savu tīklu un jūt lielu spiedienu pārdot pēc iespējas vairāk franšīzu maksimāli īsākā
laika posmā.
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Šajā nodaļā minēto pozitīvo un risku izraisošo frančaizinga iezīmju saraksts nav galīgs, tāpēc katram franšīzes devējam ir jāveic rūpīgs darbs, lai identificētu tieši viņam
aktuālos aspektus un paredzētu konkrētus pasākumus, kā radīt pelnošu un lietderīgu
franšīzes devēja uzņēmējdarbību, tādējādi izvairoties no tai raksturīgajiem riskiem. Jāuzsver, ka frančaizinga kā uzņēmējdarbības organizēšanas modeļa iezīmes lielā mērā
ir atkarīgas arī no izvēlētā franšīzes tipa un attīstības veida.
3.2. Veiksmīgs franšīzes uzņēmējdarbības modelis
Sāksim ar pirmo franšīzes devēja uzņēmējdarbības priekšnoteikumu – veiksmīgu uzņēmējdarbības modeli. Uzņēmējdarbības modeļa veiksme nav skaidri definējams jēdziens, un katrs uzņēmējs veiksmi var iztēloties nedaudz atšķirīgi. Mēs uzņēmējdarbības modeļa veiksmes definīcijā apvienojam šādas iezīmes:
• Uzņēmējdarbība spēj apmierināt mainīgās gala patērētāju vajadzības. Veiksmīgai uzņēmējdarbībai pastāvīgi ir jāpilnveidojas un jāspēj pielāgoties patērētāju
vajadzību dinamikai. Uzņēmējdarbība nevar būt produktīva ilgstoši, ja tā nespēj
adaptēties mainīgajā vidē. Būt veiksmīgam nozīmē pastāvīgi vērot vidi, analizēt tās
izmaiņas un pieskaņot uzņēmējdarbības modeli tām izmaiņām, kuras var izraisīt tai
draudus vai dot iespēju.
Aplūkosim uzņēmuma „Alfa” piemēru. „Alfa” pirms 5 gadiem atvēra savu pirmo bistro. Uzņēmuma sātīgās un visai treknās sviestmaizes ļoti patika patērētājiem, tāpēc 5 gadu laikā „Alfa” atvēra vēl 4 bistro. Ar laiku tirgū sāka valdīt veselīgas ēšanas
tendences, tomēr „Alfa” vadītāji šim faktam nepievērsa uzmanību, jo uzskatīja, ka
viņu veiksme slēpjas lojālo sātīgās sviestmaizes iecienījušo patērētāju vajadzību
apmierināšanā. Diemžēl viņi kļūdījās, jo pat paši uzticamākie treknās pārtikas cienītāji sāka skaitīt kalorijas un pārtrauca pirkt sātīgās „Alfas” sviestmaizes. Pēc zināma
laika „Alfa” bija spiesta aizvērt 4 no 5 bistro, jo strauji samazinājās klientu skaits,
kas aizvien vēlējās iegādāties uzņēmuma firmas ēdienus. Kaut arī „Alfa” bija lieliski
priekšnoteikumi ilglaicīgai veiksmei, tomēr šis uzņēmums nespēja orientēties tirgus dinamikā, atpalika no modes un zaudēja savus klientus. Jāšaubās, vai uz uzņēmuma „Alfa” uzņēmējdarbības modeļa pamata izveidota franšīze izraisītu lielu
franšīzes ņēmēju interesi.
• Uzņēmējdarbība ir pierādījusi savu spēju radīt peļņu. Veiksmīgai uzņēmēdar
bībai ir jāspēj ne tikai labi apmierināt patērētāju vajadzības un efektīvi pielāgoties
to izmaiņām, bet arī radīt peļņu īstermiņā un ilgtermiņā. Absolūtā vairākumā uzņēmumu, kas darbojas sabiedriskās ēdināšanas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas nozarē, akcionāri prasa pastāvīgu peļņu. Kaut arī atkarībā no konkrētā uzņēmuma stratēģijas akcionāri var piekrist zināmu laiku ciest zaudējumus,
piemēram, ātras attīstības vārdā, lai ieņemtu tirgus daļu, tomēr ilgtermiņā viņi pieprasīs peļņu. Arī franšīzes ņēmēji vēlas savu naudu un pūles investēt franšīzēs, kas
ir pierādījušas spēju gūt ieņēmumus.
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Palūkosimies, kā klājās uzņēmumam „Beta”. Modernu un lētu apģērbu veikalus
pārvaldošais tīkls „Beta” pircēju vidū ir visai populārs. Katru sezonu „Beta” iepazīstina ar kolekcijām, kas atbilst aktuālākajām modes tendencēm, maina veikalu
interjeru un investē šo kolekciju reklāmu iespiešanā prestižos modes izdevumos.
Kaut arī patērētāji ir „Betai” lojāli un pārdoto preču apjomi palielinās, tomēr uzņēmuma zaudējumi pieaug ar katru ceturksni. To nosaka ne tikai diezgan lētās
pārdošanas cenas, bet arī lielie nesabalansētie izdevumi, kas regulāri tika piešķirti
jaunu kolekciju radīšanai, to ražošanai un agresīvai tirgvedībai. Ja „Beta” radītu
franšīzi uz savas uzņēmējdarbības pamata, ir ļoti ticams, ka daudz potenciālo
franšīzes ņēmēju sāktu par to interesēties tikai tādēļ vien, ka uzņēmuma preču
zīme ir pazīstama un populāra patērētāju vidū. Tomēr, ja franšīzes ņēmēji uzzinātu par to, ka „Beta” veikali nespēj gūt peļņu, absolūtais to vairākums atteiktos no
šādas neperspektīvas iespējas.
• Uzņēmējdarbība ir stabila un sistēmiska. Veiksmīga uzņēmējdarbība atšķiras no
veiksmīga amata vai no vienreizēja peļņu nesoša projekta ar to, ka uzņēmējdarbībai ir jābalstās ne tikai īpašās kompetencēs, bet arī skaidrās un efektīvās sistēmās.
Uzņēmējdarbība nav stabila, ja tā ir pārāk atkarīga no vadītāja vai galvenā speciālista (-iem), kurš, kaut arī savus darbus veic lieliski, bet nesistemātiski, nespēj deleģēt
darbus, nepilnveido darbinieku kompetences. Šādas uzņēmējdarbības veiksme
visbiežāk ir atkarīga tikai no viena vai vairāku cilvēku nodošanās darbam, bet tas
stipri ierobežo viņa iespējas augt un pilnveidoties.
Kā piemēru aplūkosim uzņēmumu „Delta”, kas piedāvā autoremonta pakalpojumus. Uzņēmumu izveidoja Jons, kurš ir lielisks automehāniķis ar lielu pieredzi. „Delta” netrūkst klientu, jo Jons tiek galā ar jebkādu bojājumu, veicot remontu gana ātri
un kvalitatīvi. Jons spēj salabot gan vecas, gan jaunas ar elektroniku aprīkotas automašīnas, jo pastāvīgi interesējas par jaunākajām autorūpniecības uzvarām. Uzņēmumā „Delta” kopā ar Jonu strādā vēl 10 darbinieki, tomēr Jons īpaši neuzticas viņu
profesionalitātei un katru lēmumu pieņem tikai pats. Kaut arī uzņēmums nes peļņu
un spēj atbilst mainīgajām tirgus vajadzībām, tomēr tas nav stabils, jo Jons nevelta
uzmanību darbinieku kompetenču palielināšanai, pakalpojumu standartizācijai, to
sniegšanas procedūru aprakstīšanai, sistēmiskai kvalitātes kontrolei. Kamēr Jons
pats no rīta līdz vakaram plēšas autoservisā, „Delta” var priecāties par veiksmi. Tomēr ir ļoti iespējams, ka tad, ja Jons dosies pusotru mēnesi ilgā atvaļinājumā, darbs
uzņēmumā vai nu apstātos, vai tā kvalitāte ievērojami samazinātos. Jāšaubās, vai
šāds uzņēmējdarbības modelis, kas nav stabils un sistēmisks un kura veiksme ir
atkarīga no viena vai otra cilvēka, ieinteresētu franšīzes ņēmējus.
Kaut arī minētās veiksmīgas uzņēmējdarbības modeļa iezīmes ir nepieciešamas, lai radītu pieprasītu franšīzi, ar tām vien nepietiek. Uzņēmējdarbībai, uz kuras pamata tiek
veidota franšīze, ir jābūt skaidrām un stabilām konkurences priekšrocībām un jāspēj
skaidri atšķirties no konkurentiem katrā tirgū, kurā tā plāno attīstīties.
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3.3. Franšīzes uzņēmējdarbības konkurences priekšrocības
Konkurences priekšrocības koncepciju radīja ievērojamais vadības domātājs Maikls
Porters. Konkurences priekšrocība ir īpašība vai īpašību kopums, kas izdala personu,
produktu, uzņēmumu, nozari vai valsti no citām un palīdz konkurēt tirgū. Daži autori mēģina precizēt konkurences priekšrocības jēdzienu. Ar konkurences priekšrocību
uzņēmējdarbībā saprot uzņēmuma spēju ilgtermiņā efektīvi radīt vērtību, kura pārsniegtu konkurentu radīto vērtību, vienlaikus sasniedzot lielāku peļņu par vidējo nozarē. Konkurences priekšrocība rada ieguvumu patērētājiem, akcionāriem un paša uzņēmuma darbiniekiem. Svarīgi pieminēt, ka konkurences priekšrocība nav iegūstama
vienreiz uz visiem laikiem, jo gandrīz vienmēr pēc zināma laika posma tā tiek zaudēta.
Par franšīzes uzņēmējdarbības konkurences priekšrocībām var runāt tikai konkrētu tirgu kontekstā, kuros plānots paplašināt franšīzes tīklu. Gadās, ka uzņēmējdarbībai, kas
ir veiksmīga savā mājas tirgū, nav konkurences priekšrocību citos tirgos. Tā var notikt
tāpēc, ka konkurences priekšrocību, pateicoties kurai uzņēmējdarbība mājas tirgū ir
sasniegusi īpašu pozīciju, nevar atkārtot ārpus mājas tirgus robežām, citādas konkurences struktūras, citādu patēriņa paradumu, citādu nekustamā īpašuma tirgus īpatnību dēļ utt. Tātad veiksmīgi paplašināt uzņēmējdarbību, izmantojot franšīzi, var tikai
tajos tirgos, kuros šai uzņēmējdarbībai ir potenciāls radīt konkurences priekšrocību un
to saglabāt. Ja uzņēmējdarbība tā vai cita iemesla dēļ ir konkurētspējīga tikai vienā
tirgū, tas nozīmē, ka šajā tirgū tai ir priekšnoteikumi veiksmīgi attīstīties, izmantojot
franšīzi. Spēcīgu pamatu veiksmīgai franšīzes tīkla attīstībai starptautiskā mērogā var
radīt tikai starptautiskā mērogā konkurētspējīgs uzņēmējdarbības modelis. Šis aspekts
ir ļoti nozīmīgs tiem franšīzes devējiem, kuru mājas tirgi ir salīdzinoši mazi, piemēram,
Lietuva vai Latvija. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs radītai uzņēmējdarbībai,
kam ir īpaša konkurences priekšrocība šīs valsts tirgū, ir gana lielas paplašināšanās iespējas savā mājas tirgū tā lieluma un patēriņa dēļ. Uz šādas uzņēmējdarbības pamata
radītam franšīzes tīklam tikai ASV teritorijā vien var piederēt tūkstošiem franšīzes ņēmēju pārvaldītu struktūrvienību. Tomēr mazākā valstī radītā un veiksmīgi izveidojusies uzņēmējdarbība, ja tā vēlas strauji paplašināt savu franšīzes tīklu, saskaras ar maza
tirgus ierobežojumiem, tai ir jāpaplašinās uz citām valstīm. Lai uzņēmējdarbība būtu
produktīva arī citu valstu tirgos, ir jānovērtē, vai jaunajos tirgos būs iespējams atkārtot
un izmantot mājas tirgū iegūtās konkurences priekšrocības. Ja atklājas, ka jaunajā tirgū
konkurences priekšrocības nebūs, var nākties uzņēmējdarbības modeli vai nu modificēt, lai jaunā tirgus kontekstā būtu iespējams radīt konkurences priekšrocību, vai arī
meklēt tādus tirgus, kuros konkurences priekšrocību var radīt, nemainot uzņēmējdarbības modeli.
Konkurences priekšrocības svarīgumu ilustrēsim ar piemēru. Pirms daudziem gadiem,
kad valstī vēl nebija picu ēšanas kultūras, apsviedīgs uzņēmējs izdomāja, ka var pelnīt,
patērētājiem piedāvājot plašu picu sortimentu. Viņš izveidoja uzņēmumu „Epsilon”, kas
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atvēra pirmo picēriju pilsētā. Picērija ļoti ātri kļuva populāra, tāpēc uzņēmējs nekavējoties atvēra otro, trešo, divdesmito picēriju. „Epsilon” picērijas spēja apmierināt kā konservatīvo, tā arī jaunumus novērtējošo patērētāju vajadzības – picēriju ēdienkartē labi
apvienojās gan tradicionālās picas, kuras tika ceptas jau pirmajā picērijā, gan arī jauni
ēdieni. Uzņēmuma picērijas tika labi pārvaldītas, to procesi bija standartizēti, ēdienu
un apkalpošanas kvalitāte pastāvīgi tika pilnveidota, tika izmantoti efektīvi tirgvedības
pasākumi un klientu lojalitāti veicinošas programmas. Tas viss ļāva picēriju tīklam radīt
peļņu. Aptuveni pēc 10 gadiem, kad „Epsilon” jau pārvaldīja valstī lielāko picēriju tīklu,
uz uzņēmuma uzņēmējdarbības modeļa pamata tika radīta franšīze. Pirmās franšīzes
tika pārdotas un veiksmīgi darbojās mājas tirgū. Kad „Epsilon” tīkls, kuru veidoja pašu
un uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības, mājas tirgū sasniedza tādus apmērus, ka vairs nebija palikušas pievilcīgas vietas jaunu struktūrvienību dibināšanai,
tika nolemts paplašināt tīklu uz dažiem kaimiņu tirgiem franšīzes veidā. No sākuma
tika veikta „Epsilon” konkurences priekšrocību analīze mājas tirgū. Atklājās, ka „Epsilon” veiksme mājas tirgū lielāko tiesu ir atkarīga no tā, ka uzņēmums, būdams pirmā
picērija valstī, ne tikai ātri paplašinājās, izauga līdz lielam tīklam un aizņēma daudz
stratēģiski pievilcīgu vietu, bet arī spēja, ievērojot kvalitātes standartus, izaudzināt veselu paaudzi šai preču zīmei lojālu patērētāju. Citu īpašu priekšrocību „Epsilon” mājas
tirgū nebija – klientu apkalpošanas, pārtikas kvalitātes un sortimenta, interjera dizaina
un citās jomās uzņēmuma picērijas bija tikai nedaudz labākas vai nebija sliktākas par
saviem tiešajiem konkurentiem. Pēc tam tika veikta mērķa tirgus analīze, pēc kuras tika
secināts, ka mājas tirgū esošās „Epsilon” konkurences priekšrocības mērķa tirgos nevar
atkārtot, jo „Epsilon” preču zīme tur nav pazīstama, bet lielāko daļu stratēģiski pievilcīgo vietu jau ir ieņēmuši citi picēriju tīkli. Šajā gadījumā „Epsilon” vadītājiem, ja viņi vēlas veiksmīgi paplašināties izvēlētajos tirgos, vajadzētu pārveidot savu uzņēmējdarbības modeli tā, lai minētajos tīklos tas spētu radīt uzņēmējdarbībai īpašu konkurences
priekšrocību. Vienmēr ir arī iespēja meklēt tirgus, kuros intensīva picēriju tīklu attīstība
vēl nav sākusies un konkurences gandrīz nav, tomēr šādu tirgu nav daudz.
Tādējādi atklājas, ka bieži uzņēmējdarbībai, kas vēlas veiksmīgi konkurēt jaunos tirgos,
nākas no jauna pārskatīt savu uzņēmējdarbības modeli un veidot to tā, lai tas nodrošinātu konkurences priekšrocību. Konkurences priekšrocība nerodas pati par sevi. Šis
process būtu skaidri jāplāno, taču plāni būtu mērķtiecīgi jāīsteno un jāpiemēro ap
stākļiem gadījumā, ja tie mainās. Galvenais rīks, kas paredzēts konkurences priekšrocību iegūšanas un saglabāšanas darbību plānošanai, ir organizācijas stratēģija un tās
īstenošana.
Vadības teorijā ir daudz stratēģijas būtības, uzdevumu un īpašību definīciju. Piemēram,
Jans Rivkins saka, ka stratēģija ir integrēts izvēļu un lēmumu komplekss, kas ļauj uzņēmumam konkrētajā nozarē ieņemt tādu pozīciju, kas ilgtermiņā tam ļaus gūt vairāk
peļņas, salīdzinot ar konkurentiem. Makss Makjuens apgalvo, ka stratēģijas uzdevums
ir definēt nākotni un noteikt ceļu uz to. Vladimirs Kvints stratēģiju formulē kā sistēFranšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība
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mu, kas ļauj radīt tādu organizatorisko doktrīnu, kuras no sirds un disciplinēti veikta
īstenošana ļautu organizācijai gūt panākumus ilgtermiņā. Citā definīcijā skaidrots, ka
stratēģija ir detalizēts plāns vai metode, kas ļauj ilgtermiņā sasniegt paredzēto mērķi vai mērķus. Neatkarīgi no definīcijas niansēm vairums vadības domātāju piekrīt, ka
stratēģijai ir jāapvieno vairāki obligāti elementi:
• pašreizējās situācijas novērtējums;
• vēlamās situācijas vai sniedzamā nākotnes stāvokļa raksturojums;
• stratēģisko izvēļu kopums;
• ilgtermiņa un īstermiņa darbību plāns;
• veids, kā nodrošināt stratēģijas īstenošanas progresu.
Kaut arī uzņēmēju domās stratēģija bieži dzimst pati no sevis, bez papildu struktūrām
vai noteikumiem, tomēr, lai to saprastu un spētu īstenot nevis viens to izdomājušais
cilvēks, bet visa organizācija, stratēģija ir jānoformulē. Pastāv daudz dažādu sistēmisku
skatījumu uz stratēģijas izstrādāšanu un formulēšanu – plānošanas, kognitīvais, spēka, kultūras, uzņēmības, pozicionēšanas, dizaina un citi skatījumi. Mūsu izmantotais
pozicionēšanas skatījums uz stratēģijas izstrādāšanu, kura autors ir ievērojamais biznesa domātājs Maikls Porters, norāda, ka stratēģijas īstenošanas mērķis ir radīt uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību un ilgtermiņā nodrošināt tās stabilitāti nozarē.
Konkurences priekšrocības radīšanas un saglabāšanas stratēģijas ir ļoti atkarīgas no tā,
kādu vērtības piedāvājumu saviem gala patērētājiem sniedz uzņēmējdarbība. Plašāk
par vērtības piedāvājumu un vērtības radīšanu gala patērētājiem lasiet šīs grāmatas
3.4.1. nodaļā. Būtiski ir pievērst uzmanību faktam, ka pastāv trīs galvenie vērtības piedāvājuma tipi:
• Zemākā cena. Uzņēmumi, kuri izceļas, pateicoties zemākajai cenai, patērētājiem
spēj piedāvāt kvalitātes, cenas un ērtas pirkšanas kombināciju, ko nevar piedāvāt
citi viņu konkurenti. Kā labākos zemākās cenas piemērus var minēt tādas kompānijas, kā „Toyota”, „McDonalds” un „Dell Computer”. Tās patērētājiem piedāvā pieņemamas kvalitātes produktu par zemāko cenu.
• Produkta pārākums. Uzņēmumi, kas izceļas, pateicoties saviem produktiem, spēj
patērētājiem piedāvāt tādus jaunus produktus, kuri paplašina patērētāju vajadzību
robežas, piedāvā tiem pilnīgi jaunu pieredzi un vērtību. Par labākajiem produkta
pārākuma piemēriem var uzskatīt tādas kompānijas, kā „Google”, „Apple”, „Audi”,
„Johnson&Johnson” un „Intel”. Tās patērētājiem piedāvā labākos un inovatīvākos
produktus.
• Klienta izprašana. Uzņēmumi, kas vislabāk izprot savus klientus, spēj izveidot
ar saviem klientiem visai ciešas saiknes, izcili izprast viņu vajadzības un attiecīgi
piemērot savus produktus vai pakalpojumus. Par labākajiem klientu izprašanas
piemēriem varētu uzskatīt tādus uzņēmumus, kā „Starbucks”, „Amazon” un „Virgin
Atlantic”. Šādi uzņēmumi patērētājiem piedāvā kopēju risinājumu, kas vislabāk apmierina viņu vajadzības.
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Uzņēmuma stratēģija ir atkarīga no tā, kuru no iepriekš minētajiem vērtības piedāvājuma tipiem tas plāno izmantot. Tiek izšķirtas trīs galvenās konkurences stratēģijas, kas
veido pamatu konkurences priekšrocības iegūšanai un saglabāšanai izvēlētās vērtības
piedāvājuma robežās:
• Darbības izcilības stratēģija. Šo stratēģiju vajadzētu izmantot tiem uzņēmumiem, kuri patērētājiem sniedz zemākās cenas vērtības piedāvājumu. Šo stratēģiju
izmanto, lai nodrošinātu, ka uzņēmums visefektīvāk un rezultatīvāk no visiem konkurentiem organizē savus procesus un tam būtu vislabākā izdevumu struktūra, kā
arī tas spētu izgatavot un piedāvāt klientam produktu vai sniegt pakalpojumu ar
vismazākajiem tēriņiem.
• Produkta diferenciācijas stratēģija.. Šo stratēģiju vajadzētu izmantot tiem uzņēmumiem, kuri patērētājiem sniedz labākā produkta vērtības piedāvājumu. Diferenciācijas stratēģija cenšas radīt un patērētājiem piedāvāt īpašus produktus,
pakalpojumus vai to īpašības, kuras nevar piedāvāt konkurenti. To, ka produkts/
pakalpojums ir īpašs, var panākt ar unikāla dizaina, preču zīmes, tehnoloģijas, preču sadales tīklu palīdzību utt.
• Fokusēšanās stratēģija. Šo stratēģiju vajadzētu izmantot tiem uzņēmumiem, kuri
patērētājiem sniedz klienta izprašanas vērtības piedāvājumu. Šī stratēģija paredz
uzņēmējdarbības uzmanības koncentrēšanu uz konkrētu klientu, mērķgrupu, ģeogrāfiskajiem tirgiem utt. Uzņēmumam var būt diferenciācijas un/vai tēriņu priekšrocība tajos tirgus segmentos, uz kuriem tiek koncentrēta uzmanība.
Katram uzņēmumam, ņemot vērā savas stiprās un vājās puses, kā arī vides radītos
draudus un sniegtās iespējas, ir jāidentificē iekšējie konkurences priekšrocības avoti un
attiecīgi jānoformē vērtības piedāvājums. Pēc tam tiek veidota un īstenota tāda stratēģija, kura radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības vērtības piedāvājumam pieņemt
vislabāko pozīciju starp konkurentiem, tādā veidā iegūstot un saglabājot konkurences
priekšrocību.
Tāpat, ja franšīzes uzņēmējdarbības konkurences priekšrocības neļauj efektīvi un rezultatīvi konkurēt mērķa tirgos, franšīzes devējam vajadzētu izstrādāt stratēģiju, kas
orientēta uz konkurences priekšrocību iegūšanu un saglabāšanu minētajos tirgos, un
to nevainojami īstenot.
3.4. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības radītā vērtība
Katra uzņēmējdarbība konkurences apstākļos var pastāvēt tikai tad, ja tā rada vērtību
saviem patērētājiem, akcionāriem, darbiniekiem un videi, turklāt dara to labāk par saviem konkurentiem. Ja uzņēmums nerada vērtību kaut vienam no šiem segmentiem,
ilgtermiņā tam nāksies saskarties ar problēmām. Franšīzes devēja uzņēmējdarbībai arī
vienā vai citā veidā jāapmierina visu minēto grupu vajadzības. Viena specifiska iezīme,
kas atšķir franšīzes devēja uzņēmējdarbību no citām, saistās ar to, ka tajā ir divas patērētāju grupas – franšīzes ņēmēji un gala patērētāji.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība
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3.4.1. Vērtības radīšana galapatērētājiem
Īsi par vērtības radīšanu un vērtības piedāvāšanu sākām runāt konkurēšanas stratēģiju
kontekstā. „Orientācija uz patērētājiem” un „patērētājam radītā vērtība” ir nosacīti jaunas
koncepcijas uzņēmējdarbības pasaulē. Ja agrāk uzņēmumi orientējās tieši uz produkta
ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu klientam, tad šobrīd aizvien vairāk tiek runāts par
to, ka produkta vai pakalpojuma radītais ieguvums nav pietiekams, lai apmierinātu aizvien izvēlīgāko un labāk izvēlēties spējīgo patērētāju. Tiek teikts, ka mūsdienu patērētājs
sāk novērtēt kopējo vērtību, kuru tas saņem visās patēriņa procesa stadijās. Lai skaidrāk
saprastu patērētājam radītās vērtības koncepciju, jāidentificē tās sastāvdaļas: patērētāja
iegūtā vērtība (angl. customer value) un vērtības piedāvājums (angl. value proposition).
Patērētāja iegūtā vērtība tiek definēta kā atšķirība starp patērētāja apzināto vērtību
(angl. customer perceived value) un patēriņa izmaksām (angl. cost of consumption). Jo
lielāka ir apzinātā vērtība, kas tiek iegūta no produkta vai pakalpojuma patēriņa procesa, un mazākas ir patēriņa izmaksas, jo patērētājs būs apmierinātāks un pastāvēs
lielāka ticamība, ka preci vai pakalpojumu viņš izvēlēsies arī turpmāk.
Patērētāja apzināto vērtību no patēriņa procesa veido šīs četras sastāvdaļas:
• Produkta vai pakalpojuma vērtība. Tas ir tiešais labums, ko patērētājs gūst, lietojot produktu vai pakalpojumu tam paredzētajam mērķim. Piemēram, ja cilvēks
pērk dīvānu, kur vakaros pasēdēt pie kamīna, viņš gūs labumu, ja dīvānā sēdēt būs
ērti un patīkami.
• Pakalpojumu papildu vērtība. Tas ir labums, kuru patērētājs gūst no pakalpojumiem, kas nav tieši saistīti ar pērkamā produkta vai pakalpojuma lietošanu tam
paredzētajam mērķim. Piemēram, ja mēbeļu pārdevējs nopirkto dīvānu atvedīs,
ienesīs mājās, noliks pie kamīna, izpakos, bet iepakojumu paņems sev līdzi, tas cilvēkam, kas ir iegādājies dīvānu, radīs papildu vērtību.
• Apkalpojošā personāla radītā vērtība. Tas ir labums, kuru patērētājs saņem, komunicējot ar preču vai pakalpojumu sniedzēja personālu. Piemēram, ja darbinieki,
kas piegādā dīvānu mājās, būs kārtīgi apģērbušies, pieklājīgi un patīkami komunicēs, kā arī pirms ieiešanas pircēja mājās novilks ielas apavus, persona, kas ir iegādājusies dīvānu, iegūs papildu vērtību.
• Tēla radītā vērtība. Tas ir labums, kuru patērētājs iegūs, izmantojot produktu vai
pakalpojumu, kura tēls viņam izraisa patīkamas emocijas. Piemēram, ja cilvēkam
patīk demonstrēt savu statusu, papildu vērtību viņam sniegs dīvāns, kura ražotājs
daudz reklamējas elitāros mājas interjera žurnālos un tiek novērtēts kā ekskluzīvu
dīvānu ražotājs.
Arī patēriņa izmaksas veido četri elementi:
• Finansiālās izmaksas ir tieši saistītas ar preces vai pakalpojuma iegādi un tā patēriņu paredzētajam mērķim. Piemēram, persona, pērkot automašīnu, tērē naudu ne
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tikai par pašu automašīnu, bet pēc tam arī par tās apkalpošanu, apkopi un ekspluatācijas materiāliem.
• Laika izmaksas ir tieši saistītas ar produkta vai preces patēriņa procesam nepiecie
šamo laiku. Piemēram, ja patērētājs var pasūtīt preci internetā 10 minūšu laikā, tā
vietā, lai tērētu 3 stundas, braucot uz veikalu, viņš gūs labumu no laika ietaupījuma.
• Izvēles izmaksas – tās ir emocionālas neērtības vai diskomforts, ko nosaka vajadzība pieņemt lēmumu par viena vai otra produkta izvēli. Piemēram, ja pārdevējs elektronikas preču veikalā spēj konkrēti un saprotami izskaidrot patērētājam atšķirības
starp diviem ledusskapjiem un tā atvieglina lēmuma pieņemšanu, tad patērētājam
būs mazāk izvēles izmaksu.
• Enerģijas izmaksas ir personīgā enerģija, kura tiek patērēta, lai sagatavotos preces
vai pakalpojuma patērēšanai un tās patērēšanas procesam. Piemēram, ja patērētājam, kad viņš vēlas iegādāties izvēlēto preci, ir jābrauc uz citu pilsētu, viņa patērētā
enerģija palielinās vienlaikus ar kopējām patēriņa izmaksām.
Vērtības piedāvājums ir uzņēmējdarbības solījums, ka patērētājam tiks sniegta konkrēta patērētāja iegūtā vērtība, un patērētāja ticība, ka vērtība apmierinās viņa vajadzības.
Citiem vārdiem sakot, vērtības piedāvājums ir argumenti, kāpēc patērētājam ir jāiegādājas produkts vai jāizmanto pakalpojumi savu vajadzību apmierināšanai. Vērtības
piedāvājums ir viens no tirgvedības pamatelementiem, kas ir paredzēts, lai patērētājiem radītu cerības saistībā ar produkta vai pakalpojumu patēriņu.
Apkopojot minētās koncepcijas, var teikt, ka uzņēmējdarbības uzdevums ir potenciālajiem patērētājiem ne vien veidot un sniegt pievilcīgu vērtības piedāvājumu, bet arī
faktiski nodrošināt patērētājam tādu viņa iegūto vērtību, kura atbildīs vērtības piedāvājuma radītajām patērētāja cerībām. Vērtības radīšana patērētājiem tradicionālā un
uz franšīzes pamata pastāvošā uzņēmējdarbībā ir praktiski vienāda. Tomēr franšīzes
devējam ir jāpatur prātā, ka franšīzes tīklā gala vērtību patērētājiem radīs nevis viņam
tieši pakļauti darbinieki, bet nosacīti neatkarīgu franšīzes ņēmēju darbinieki. Tātad, ja
franšīzes devējs vēlas, lai patērētāji būtu apmierināti ar viņiem sniegto vērtību un atgrieztos franšīzes ņēmēju pārvaldītās struktūrvienībās, devējam ir nodrošina franšīzes
devējiem iespējas, rīki un līdzekļi šīs vērtības radīšanai un kontrolēšanai, vai katrs franšīzes ņēmējs rada tieši tādu vērtību un tādā apmērā, kādā tiek solīts franšīzes preču
zīmes vērtības piedāvājumā.
3.4.2. Vērtības radīšana franšīzes ņēmējiem
Kā jau tika minēts, ņēmēji, pērkot franšīzi, cer izveidot pelnošu un stabilu uzņēmējdarbību īsā laikā un ar mazāku risku, kā arī attīstīt to efektīvāk nekā to varētu realizēt
patstāvīgi bez franšīzes devēja palīdzības. Franšīzes devējam, ja viņš vēlas veiksmīgi
attīstīt franšīzes tīklu, ir jānodrošina, lai franšīzes ņēmējiem sniegtā vērtība apmierinātu viņu vajadzības. Nepārtraukta vērtības nodrošināšana franšīzes ņēmējiem ir franFranšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība
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čaizinga uzņēmējdarbības modeļa pamats. Atbilde uz jautājumu „Kāpēc pirkt franšīzi
un maksāt franšīzes devējam, ja uzņēmējdarbību var uzsākt pats?” slēpjas tieši tajā vērtībā, kuru franšīzes devējs rada saviem ņēmējiem.
Rezumējot var teikt, ka franšīzes devējs rada vērtību franšīzes ņēmējam:
• sniedzot viņam iespēju veidot savu uzņēmējdarbību uz konkurējošās franšīzes uzņēmējdarbības modeļa pamata;
• nodrošinot viņam iespēju izmantot franšīzes devēja uzņēmējdarbības identitātes
elementus savā darbā;
• sniedzot pakalpojumus un atbalstu, kas rada priekšnoteikumus efektīvi un ar peļņu
attīstīt franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbību.
Gudrs franšīzes ņēmējs vispirms izvērtēs franšīzes piedāvāto uzņēmējdarbības modeli
un tās preču zīmi, tikai pēc tam citus franšīzes sniegtos labumus. Ja uz franšīzes pamata izveidots uzņēmums nespēs konkurēt vai neapmierinās aktuālās patērētāju vajadzības, citiem ņēmējam sniegtajiem vērtības elementiem nebūs nekādas nozīmes. Tieši
tāpēc šajā nodaļā iepriekš plaši tika runāts par to, ka franšīze ir jāveido uz veiksmīga
uzņēmējdarbības modeļa pamata, kam ir spēcīgas konkurences priekšrocības konkrētajā tirgū. Otrs svarīgs franšīzes vērtības avots, kurš arī kļūst par vienu no franšīzes
ņēmēja izvēles pamatkritērijiem, ir franšīzes preču zīme un ar to saistītie uzņēmējdarbības identitātes elementi. Jo pazīstamāka ir franšīzes preču zīme, jo lielāku labumu
tā var nest franšīzes ņēmējam klientu plūsmas un to lojalitātes veidā. Spēcīga preču
zīme samazina nepieciešamību pēc franšīzes ņēmēja investīcijām vietējā tirgvedībā.
Pazīstama preču zīme, būdama sava veida uzņēmējdarbības vēstniece, kas redzama
virs jaunās struktūrvienības durvīm, kā bāka signalizē potenciālajiem patērētājiem,
ka šeit viņiem garantēti tiks sniegta ar šīs preču zīmes asociētā vērtība. Paturot prātā
šādu preču zīmes un citu uzņēmējdarbības identitātes elementu svarīgumu, franšīzes
devējam vajadzētu investēt nozīmīgas pūles un resursus preču zīmes atbalstā un atpazīstamības palielināšanā jaunajos tirgos, kā arī tās stiprināšanā tajos tirgos, kuros tā
jau ir pazīstama.
Pieņemsim, ka potenciālais franšīzes ņēmējs jau ir atlasījis divas franšīzes, kuru uzņēmējdarbības modeļi šķiet līdzīgi konkurētspējīgi, bet preču zīmes ir vienādi atpazīstamas un pievilcīgas. Kāds papildu vērtības piedāvājums vienam no diviem franšīzes
devējiem būtu jāsniedz potenciālajam ņēmējam, lai ņēmējs izvēlētos par labu viņam?
Šajā nodaļā aplūkosim papildu vērtības sniegšanas franšīzes ņēmējam avotus un līdzekļus.
Vērtības sniegšanas franšīzes ņēmējiem procesu var sadalīt trīs posmos:
• vērtības sniegšana līdz franšīzes struktūrvienības darba uzsākšanai;
• vērtības sniegšana uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības darbības laikā;
• vērtības sniegšana franšīzes ņēmēja aiziešanas gadījumā.
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Franšīzes devējs sāk sniegt vērtību potenciālajam franšīzes ņēmējam vēl pirms franšīzes līgumu parakstīšanas. Galvenā vērtība, kuru šajā posmā var gūt potenciālais franšīzes ņēmējs, ir plaša un vispusīga informācija par franšīzes uzņēmējdarbības modeli
un franšīzes nosacījumiem, kas atvieglinās lēmuma pieņemšanu par franšīzes līgumu
parakstīšanu. Diemžēl bieži franšīzes devēji stipri ierobežo informācijas sniegšanu potenciālajiem ņēmējiem tikai tāpēc, ka, viņi ir dzirdējuši, ka tāpat rīkojas arī citi devēji. Jāpatur prātā, ka tieši šajā posmā līdz franšīzes līgumu parakstīšanai ne tikai tiek
pieņemts lēmums par ilglaicīgu sadarbību, bet arī veidojas franšīzes ņēmēja cerības
saistībā ar šo sadarbību. Šī iemesla dēļ franšīzes devējam nevajadzētu nepamatoti ierobežot informācijas sniegšanu, nemaz nerunājot par informācijas sagrozīšanu, melīgas
informācijas paušanu vai neizpildāmu solījumu došanu ņēmējam.
Visvairāk franšīzes devēja pūļu un resursu prasa posms, kas sākas pēc franšīzes līguma
parakstīšanas un turpinās līdz struktūrvienības, kas darbojas uz franšīzes pamata, atvēršanai un stabilas darbības uzsākšanai. Šajā posmā franšīzes devējs palīdz ņēmējam
pienācīgi saplānot struktūrvienības atvēršanu, veikt visus sagatavošanās darbus un
svinīgi atvērt jauno franšīzes tīklam piederošo struktūrvienību. Uzkrātā franšīzes devēja zinātnība ņēmējiem tiek nodota struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmatas veidā.
Bieži franšīzes devēji palīgā ņēmējiem deleģē tā saucamās atvēršanas komandas, kuras
sastāv no pieredzējušiem devēja darbiniekiem, kas lieliski pārzina visas jaunās struktūrvienības izveidošanas un atvēršanas nianses. Franšīzes devēji bieži padara vienkāršāku
nepieciešamās iekārtas un rezervju iegādi, norādot konkrētus piegādātājus, kuri jau
ir pierādījuši savu uzticamību, strādājot franšīzes tīklā. Turklāt daudzi franšīzes devēji
pirms struktūrvienības atvēršanas organizē ievadošas mācības franšīzes ņēmēja algotajiem darbiniekiem. Gadās arī tādi franšīzes devēji, kuri jauniem franšīzes ņēmējiem
piedāvā iepriekš iznomātas telpas pievilcīgās vietās vai sniedz ņēmējiem aizdevumus
uz atvieglotiem noteikumiem struktūrvienības iekārtošanas izdevumu segšanai. Svarīgākais franšīzes devēja uzdevums šajā posmā ir nodrošināt, lai jaunā struktūrvienība,
kas darbojas uz franšīzes pamata, tiktu ierīkota atbilstoši tīkla standartiem un atvērta
iespējami īsākā laika posmā ar mazākajiem iespējamajiem izdevumiem.
Pēc oficiālās jaunās struktūrvienības atvēršanas tiek uzsākta ikdienas franšīzes ņēmēja darbība. Šajā franšīzes ņēmēja darbības posmā franšīzes devēja sniegtajai vērtībai
vajadzētu atsvērt maksājamās periodiskās franšīzes maksas. Šajā posmā franšīzes
devējam jāorientējas uz franšīzes preču zīmes stiprināšanu, franšīzes uzņēmējdarbības konkurētspējas priekšrocību saglabāšanu un franšīzes ņēmēju uzņēmējdarbības
efektivitātes un peļņas palielināšanu. Minēto uzdevumu īstenošana tiek realizēta kā ar
franšīzes devēja patstāvīgām darbībām, tā arī sadarbojoties ar franšīzes ņēmējiem un
mudinot ņēmējus sadarboties savā starpā.
Patstāvīgas franšīzes devēja darbības, kas veido vērtību franšīzes ņēmējiem viņu darbības laikā, ietver šādus darbus:
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība

49

• Preču zīmes atpazīstamības palielināšana un vērtības piedāvājuma komuni
cēšana sabiedrībai nacionālā līmenī. Šīs darbības var aptvert liela mēroga tirgvedības kampaņas, partnerību ar citām pazīstamām preču zīmēm, sporta un citu
pasākumu atbalstīšanu utt.
• Uzņēmējdarbības vērtības piedāvājuma pilnveidošana un franšīzes uzņēmēj
darbības modeļa pielāgošana. Šīs darbības var aptvert patērētāju preferenču un
konkurentu darbības analizēšanu, patērētāju iesaistīšanu vērtības piedāvājuma uzlabošanā, preču vai pakalpojumu sortimenta atjaunošanā, inovācijas produkta vai
pakalpojuma līmenī utt.
• Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras pilnveidošana. Šīs darbības var aptvert
franšīzes devēja personāla kompetenču paaugstināšanu, tīkla vadības procesu un
pasākumu pilnveidošanu, informācijas tehnoloģiju ieviešanu, jaunu pakalpojumu
ieviešanu franšīzes ņēmējiem vai esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu utt.
• Franšīzes uzņēmējdarbības modeļa efektivitātes un rezultativitātes palielinā
šana. Šīs darbības var aptvert mēroga ekonomijas efekta palielināšanu, struktūrvienību uzņēmējdarbības procesu un līdzekļu pilnveidošanu, kvalitātes standartu
optimizēšanu, informācijas tehnoloģiju integrēšanu vērtības radīšanas ķēdē, biznesa vadības un darbības veikšanas rīku veidošanu utt.
Bieži franšīzes ņēmēji tiešu labumu no franšīzes devēja radītās papildu vērtības potenciāla gūs tikai tad, ja pienācīgi ieviesīs devēja izstrādātos pilnveidojumus un tos efektīvi
izmantos. Vēl vairāk franšīzes ņēmēju un devēja sadarbībā slēptās potenciālās vērtības
var realizēt, ja tie savstarpēji labprātīgi sadarbosies. Franšīzes ņēmēju un devēja sadarbība, kas rada vērtību, var norisināties šādos griezumos:
• Gala patērētājiem radītās vērtības palielināšana, ieviešot franšīzes uzņēmēj
darbības modeļa pilnveidojumus franšīzes ņēmēju struktūrvienībās. Šīs darbības visbiežāk ierosina franšīzes devējs. Pilnveidojumus ņēmējiem var nodot ar
atjauninātām rokasgrāmatām, mācību ietvaros, ieviešot jaunus procesus, rīkus utt.
• Franšīzes ņēmēju struktūrvienību darbības efektivitātes un ienesīguma pa
lielināšana, ieviešot franšīzes uzņēmējdarbības modeļa pilnveidojumus. Šīs
darbības visbiežāk ierosina franšīzes devējs. Pilnveidojumus ņēmējiem var nodot
ar atjauninātām rokasgrāmatām, mācību ietvaros, ieviešot jaunus procesus, rīkus
utt.
• Franšīzes maksu struktūras optimizēšana. Šīs darbības visbiežāk ierosina un
veic franšīzes devējs. Vērojot ņēmēju darbības rezultātus, tajā skaitā arī finansiālos, franšīzes devējam ir pastāvīgi jāvērtē, vai franšīzes ņēmēju veicamās maksas
var konkurēt, salīdzinot ar citām franšīzēm, un vai tās rada priekšnoteikumus, lai
franšīzes ņēmēju darbība nestu peļņu. Īpašu tirgus nosacījumu izmaiņu gadījumā,
piemēram, iestājoties ilgstošai ekonomiskai recesijai, franšīzes devējam vajadzētu
attiecīgi tam pielāgot franšīzes maksas.
• Franšīzes ņēmēju darbības kvalitātes kontrole un tās uzlabošana. Šīs darbības visbiežāk ierosina un veic franšīzes devējs vai trešās personas, kas to pārstāv.
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Kvalitātes kontrolei tiek izmantoti plānveida un neplānoti auditi, slepenā pircēja
pētījumi, centralizēta patērētāju sūdzību un vēlmju apstrāde, kā arī citi kontroles
pasākumi. Konstatēto neatbilstību novēršana visbiežāk tiek uzdota pašiem franšīzes ņēmējiem. Franšīzes devējs visbiežāk ņēmēju darbības kvalitātes uzlabošanu
panāk ar atlīdzības palīdzību.
Ikdienas darbības un uzņēmējdarbības vadības efektivitātes paaugstināšana
franšīzes ņēmēju struktūrvienībās. Šīs darbības visbiežāk ierosina franšīzes ņēmēji. Franšīzes devējam ir jārada ņēmējiem ērta iespēja konsultēties ar profesionāliem devēja konsultantiem par jebkuriem ikdienas darbības vai uzņēmējdarbības
vadības jautājumiem, lūgt viņu palīdzību, risinot radušās problēmas vai izvērtējot
vienus vai citus uzņēmējdarbības jautājumus.
Kopīgas tirgvedības un klientu lojalitātes veicināšanas kampaņas nacionālā
un vietējā līmenī. Šīs darbības var ierosināt kā ņēmēji, tā devējs. Visbiežāk franšīzes devējs veido kopīgo tirgvedības stratēģiju, izstrādā tās īstenošanas vadlīnijas
un pasākumu šablonus, kurus vēlāk izmanto franšīzes ņēmēji. Atsevišķi devēji ņēmējiem sniedz iespēju arī līdz zināmai robežai pielāgot tirgvedības pasākumus vai
veikt no devēja neatkarīgus vietējos tirgvedības pasākumus.
Franšīzes ņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana. Sadarbība starp franšīzes ņēmējiem var aptvert dalīšanos pieredzē, kopīgu tirgvedības darbību īstenošanu, kopīgu personāla atlasi utt. Lielos franšīzes tīklos eksistē gadījumi, kad
franšīzes ņēmēji izveido „arodbiedrību”, kuras pārstāvji tiek deleģēti franšīzes devēja uzņēmuma pārvaldes orgānos un piedalās visam tīklam nozīmīgu lēmumu
pieņemšanā.
Franšīzes ņēmēju iniciatīvas vērtības piedāvājuma uzlabošanas un uzņēmēj
darbības modeļa pilnveidošanas jomā. Priekšnoteikumi franšīzes ņēmēju inicia
tīvas veicināšanai ir jārada devējam, tomēr pašai iniciatīvai jānāk no ņēmējiem.
Visbiežāk franšīzes ņēmēju ierosinājumi ir saistīti ar produktu vai pakalpojumu sortimentu, apkalpošanas procedūrām, tirgvedības aktivitātēm utt. Franšīzes devējam
ir sistemātiski jāsavāc ņēmēju piedāvājumi, tie pienācīgi jāizanalizē un labākie no
tiem jāievieš visā tīklā, savukārt to autori jāapbalvo.

Franšīzes ņēmēju un devēju sadarbība, kaut arī ilgtermiņa, tomēr kādreiz beidzas.
Franšīzes ņēmēja un devēja attiecības visbiežāk tiek izbeigtas pēc franšīzes devēja vai
ņēmēja iniciatīvas. Franšīzes devējs savas tiesības uz franšīzes attiecību pārtraukšanu
visbiežāk izmanto tajos gadījumos, kad franšīzes ņēmējs ļaunprātīgi pārkāpj franšīzes
līguma normas. Pārkāpumi var būt saistīti ar franšīzes atlīdzības nemaksāšanu, kvalitātes standartu neievērošanu, patvaļīgu rīcību, valsts vai pašvaldības likumu un prasību
neievērošanu, kā arī citām darbībām, kurām ir vai var būt nozīmīga negatīva ietekme
gan uz franšīzes devēju, gan citiem ņēmējiem, kas ietilpst franšīzes tīklā. Tādā gadījumā, ja franšīzes devējs pēc savas iniciatīvas lauž franšīzes līgumu, viņam būtu jāparūpējas, lai šķiršanās notiktu netraucēti un apzinīgi, lai franšīzes ņēmējam būtu iespēja
atgūt to daļu radītās uzņēmējdarbības vērtības, kura paliek pēc franšīzes devēja zauFranšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība
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dējumu kompensēšanas. Šāds skatījums uz franšīzes attiecību pārtraukšanu ir svarīgs,
jo pat viens ņēmējs, pret kuru neizturas apzinīgi, var nozīmīgi pasliktināt visa franšīzes
tīkla reputāciju. Franšīzes ņēmēji visbiežāk franšīzes līguma pārtraukšanu var ierosināt
divos gadījumos – ja neizdodas strādāt ar peļņu, kā arī, ja ir vēlēšanās aiziet no šīs uzņēmējdarbības. Abos gadījumos franšīzes devējam vajadzētu radīt apstākļus, lai franšīzes ņēmējs varētu realizēt viņa radīto uzņēmējdarbības vērtību. Gadās, ka devējs pats
izpērk franšīzes ņēmēja struktūrvienības un pārvalda tās tik ilgi, kamēr nerodas jauns
atbilstošs franšīzes ņēmējs. Nereti franšīzes devējs ir starpnieks starp franšīzes ņēmēju,
kas atstāj šo uzņēmējdarbību, un potenciālajiem ņēmējiem, kuri vēlētos būt viņa vietā.
Jebkurā gadījumā franšīzes devējam ir jācenšas panākt, lai franšīzes līguma laušana un
franšīzes ņēmēja aiziešana no tīkla būtu iespējami raita un mazāk sāpīga abām pusēm.
Rezumējot var teikt, ka franšīzes devējam, ja tas vēlas nepārtraukti radīt vērtību saviem ņēmējiem, ir jācenšas, lai starp konkurentiem franšīzes preču zīme būtu pati pazīstamākā, franšīzes uzņēmējdarbības modelis būtu viskonkurētspējīgākais, savukārt
franšīzes ņēmējiem tiktu radīti visi apstākļi kvalitatīvi, efektīvi un ienesīgi apmierināt
gala patērētāju vajadzības. Var droši apgalvot, ka franšīzes devējs, kurš rada vērtību
franšīzes ņēmējiem, kas savukārt nodrošina vērtību gala patērētājiem, radīs taustāmu
vērtību arī saviem akcionāriem. Plašāk par vērtības radīšanu franšīzes devēja akcionāriem runāsim nākamajā nodaļā.
3.4.3. Vērtības radīšana franšīzes devēja akcionāriem
Grāmatas 2.3.4.1. nodaļā mēs runājām par to, ka katram potenciālajam franšīzes devējam jau no franšīzes radīšanas un franšīzes tīkla attīstības sākuma vajadzētu atbildēt un
jautājumu, kāda ir šīs uzņēmējdarbības ilglaicīgā vīzija, misija un ko viņš vēlas sasniegt
ar šo uzņēmējdarbību. Šajā nodaļā mēs neaplūkosim subjektīvās franšīzes devēja cerības saistībā ar viņa uzņēmējdarbību, bet savu uzmanību koncentrēsim uz aprēķināmo
vērtību, uz kuru franšīzes devēja akcionāri var cerēt no uzņēmējdarbības attīstības, izmantojot franšīzi.
Vadības un ekonomikas teorijā nav vispārpieņemtas uzņēmuma akcionāriem (angl.
shareholder value) radītās vērtības definīcijas. Atšķiras arī šīs vērtības aprēķināšanas
metodikas. Šajā grāmatā mēs izmantosim to definīciju, kas vislabāk piemērota frančaizinga uzņēmējdarbības modelim. Franšīzes devēja uzņēmuma akcionāriem radīto
vērtību nosaka divi galvenie faktori - tās ir gudras investīcijas, kuras palielina akcionāriem radīto vērtību ilgtermiņā, kā arī nepārtraukta investīciju atdeves radīšana, kas
palielina akcionāriem radīto īstermiņa vērtību.
Bieži akcionāriem radīto ilgtermiņa vērtību tiek piedāvāts vērtēt pēc uzņēmuma kapitalizācijas, tas ir, pēc summārās visu tās akciju cenas. Šāda metode nav pietiekami
universāla jau tādēļ vien, ka precīzu akciju cenu konkrētajā brīdī var noteikt tikai tādā
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gadījumā, ja akcijas tiek kotētas biržā. Arī tādā gadījumā nav skaidrs, vai investētāji
subjektīvu iemeslu dēļ nav pārvērtējuši vai nepietiekami novērtējuši šīs akcijas. Tāpēc
uzņēmējdarbības vērtības aprēķināšanu mēs atstāsim finanšu ekspertiem, bet koncentrēsimies uz šīs vērtības avotiem un tās palielināšanas pasākumiem. Ilgtermiņā franšīzes devēja uzņēmuma akcionāriem vērtību rada stabili augošo naudas plūsmu vērtība
un preču zīmes vērtība, bet pamatu šīs vērtības radīšanai veido īpašās konkurences
priekšrocības. Īstermiņā vērtību akcionāriem rada viņiem izmaksātā gūtās peļņas daļa.
Īpašās konkurences priekšrocības pašas par sevi nerada tiešu vērtību, bet tās veido
priekšnoteikumus naudas plūsmu un peļņas radīšanai īstermiņā un ilgtermiņā. Runājot par franšīzes devēja uzņēmējdarbības konkurences priekšrocībām, jāizdala divas to
sastāvdaļas – franšīzes uzņēmējdarbības modeļa konkurences priekšrocības un pašas
franšīzes konkurences priekšrocības. 3.4.2. nodaļā minējām, ka franšīzes devēja uzņēmējdarbība nebūs konkurētspējīga un pat pievilcīgi franšīzes nosacījumi nepievilinās
franšīzes ņēmējus, ja uz franšīzes pamata radītā uzņēmējdarbība nespēs konkurēt vai
neapmierinās aktuālās gala patērētāju vajadzības. Konkurētspējīga franšīzes devēja
uzņēmējdarbība nav iespējama bez konkurētspējīga franšīzes uzņēmējdarbības modeļa. Tomēr, lai franšīzes devēja uzņēmējdarbība būtu konkurētspējīga, nepietiek tikai
ar to, ka tās pamatā ir tirgū labākais uzņēmējdarbības modelis. Jābūt arī tirgū veiksmīgākajam franšīzes tīklam, kuram piederētu labākie franšīzes ņēmēji, kas spēs atkārtot
produktīvāko uzņēmējdarbības modeli un efektīvāk par konkurentiem apmierinās patērētāju vajadzības. Tātad franšīzes devēja konkurences priekšrocībām ir jāpastāv divos
līmeņos – gan vērtības radīšanas gala patērētājiem līmenī, gan arī vērtības radīšanas
franšīzes ņēmējiem līmenī.
Atpazīstama, pozitīvas emocijas izraisoša un patērētāju iecienīta preču zīme arī ilgtermiņā rada vērtību franšīzes devēja uzņēmuma akcionāriem. Ilgtermiņā tieši spēcīga,
atpazīstama un pienācīgi aizsargāta preču zīme var kļūt par galveno un īpašo uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību. Pastāv daudz uzņēmējdarbības veidu, kuru
preču zīmes tēla sniegtā vērtība (atcerēsimies patērētāja apzinātās vērtības definīciju
3.4.1. nodaļā) kļūst par galveno faktoru, kas nosaka patērētāju izvēli. Tādas preču zīmes
ir „Apple”, „Ferrari”, „Louis Vuitton” un citi.
Lielākā katras uzņēmējdarbības, tajā skaitā arī franšīzes devēja uzņēmējdarbības, dilemma ir pareiza līdzsvara atrašana starp īstermiņa peļņu un investīcijām, kas paredzētas ilgtermiņa naudas plūsmu palielināšanai. Ja daudz investēsim nākotnē, akcionāri
gūs mazāk peļņas šodien un nebūs apmierināti. Savukārt tad, ja visu peļņu izmaksāsim
akcionāriem šodien vai kļūdīsimies investīcijās, ilgtermiņā varam zaudēt konkurētspēju un spēju radīt peļņu. Risinot šo dilemmu, ir jāzina, ka franšīzes devēja uzņēmējdarbība ir ilgtermiņa, bet tās radītā vērtība tieši korelē ar franšīzes uzņēmējdarbības modeļa
konkurētspēju, franšīzes tīkla lielumu un tā apkalpošanas efektivitāti. Ar nosacījumu,
ka franšīzes uzņēmējdarbības modelis ir konkurētspējīgs, franšīzes tīkla augšana un
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tā apkalpošanas efektivitātes palielināšanās nosaka divus franšīzes devēja darbības finansiālos aspektus:
• ieņēmumu augšanu, jo ieņēmumus rada vairāk franšīzes ņēmēju,
• ieņēmumu ienesīguma palielināšanos, jo vidējie ieņēmumi no franšīzes ņēmējiem
aug, turpretī vidējie izdevumi to apkalpošanai samazinās.
Fakts, ka, pieaugot franšīzes ņēmēju skaitam, tieši palielinās franšīzes devēja ieņēmumi, ir skaidri redzams. Mazāk acīmredzams ir tas, ka līdz zināmai robežai augot franšīzes tīklam, palielinās arī vidējie devēja ieņēmumi no viena ņēmēja. Šādi procesi notiek
tāpēc, ka, sabalansēti augot franšīzes tīklam, palielinās arī tīkla preču zīmes atpazīstamība un klientu lojalitāte, bet tas nosaka katra tīklā esošā ņēmēja ieņēmumu pieaugumu, kas savukārt nodrošina lielākus franšīzes devēja ieņēmumus. Augošs tīkls arī rada
priekšnoteikumus lielākai mēroga ekonomijai. Franšīzes devējs, centralizēti piegādājot
preces saviem ņēmējiem, no piegādātājiem iegūtās atlaides daļu visbiežāk nodod ņēmējiem, bet otru daļu atstāj sev, tā radot papildu ieņēmumus. No otras puses, nobriedušā un efektīvi strādājošā franšīzes tīklā vidēji katra papildu franšīzes ņēmēja apkalpošanas izmaksas samazinās, t. i., viena ņēmēja apkalpošana tīklā, kurā ietilpst tūkstoš
ņēmēju, vidēji maksās lētāk nekā viena ņēmēja apkalpošana tīklā, kuru veido simts
ņēmēju. Tāda izdevumu samazināšanās tiek panākta fiksēto devēja izdevumu sadalīšanas uz lielāku ņēmēju skaitu, ņēmēju apkalpošanas efektivitātes palielināšanas, pašu
ņēmēju kompetenču pieaugšanas un citu tīkla brieduma noteikto faktoru iedarbības
rezultātā.
To, ka franšīzes devēju uzņēmējdarbībai ir liels ilgtermiņa vērtības radīšanas potenciāls, apliecina pieredzē balstīti fakti. Piemēram, Ņūhempšīras Universitātē (University
of New Hampshire) izveidotais starptautiskais frančaizinga centrs „Rosenberg” no 2002.
gada sāka regulāri vērot un novērtēt 50 franšīzes devēju kompāniju akciju, kas tiek kotētas ASV biržās, portfeli. Uz šajā portfelī esošo akciju pamata tika izveidots „Rosenberg
Center Franchise 50” indekss, kura izmaiņas saskaņā ar tā izveidotāju sacīto atspoguļo
visas ASV frančaizinga nozares rezultātu dinamiku. No 2000. gada līdz 2014. gada otrā
ceturkšņa beigām šī indeksa vērtība pieauga par 209,2 %, bet tas nozīmē, ka tieši tikpat
daudz ir palielinājusies piecdesmit vērtējamo franšīzes devēju uzņēmumu kapitalizācija. Ja minētajā akciju paketē 2000. gadā jūs būtu investējuši, piemēram, 1000 eiro,
2014. gada otrajā ceturksnī varētu izņemt 3092 eiro. Tas nozīmē gandrīz 15 % vidējo gada atdevi 14 gadus. Vēl interesantāk ir salīdzināt šī „Rosenberg Center Franchise
50” indeksa dinamiku ar „Standard &Poor‘s 500” indeksu, kas tiek uzskatīts par vienu
no nozīmīgākajiem ASV akciju biržas rādītājiem. Aprēķinot „S&P 500”, izmantotas 500
vadošo uzņēmumu, kas veido apmēram 75 % ASV akciju biržas kapitalizācijas, akciju
cenas. Tātad, tajā pašā laika posmā, kamēr „Rosenberg Center Franchise 50” indekss ir
palielinājies par 209,2 %, „S&P 500” indekss pieaudzis tikai par 40,6 %. Šis salīdzinājums
apliecina, ka gan ekonomikas augšanas stadijā (apmēram no 2002. līdz 2007. gadam
un no 2009. līdz 2014. gadam), gan ekonomikas recesijas stadijā (apmēram no 2007.

54

Franšīzes devēja uzņēmējdarbības būtība

līdz 2009. gadam) ASV franšīzes tīkli bija dzīvīgāki un spēja radīt lielāku vērtību akcionāriem nekā vadošās kompānijas citās nozarēs.
Tātad franšīzes devēja kompānijas vadītājiem, cenšoties sabalansēti palielināt akcionāriem radīto vērtību īstermiņā un ilgtermiņā, vajadzētu vairāk orientēties nevis uz īstermiņa peļņas maksimālu pieaugumu, bet gan uz ilgtermiņa uzņēmējdarbības vērtības
palielināšanu. Diemžēl tas nav pats par sevi saprotams visiem franšīzes devējiem. Gadās,
ka franšīzes devējs, cenšoties gūt pēc iespējas vairāk tūlītējas peļņas, ievērojami palielina
franšīzes atlīdzību, pārstāj sniegt atbalstu saviem ņēmējiem vai neinvestē franšizējamā
uzņēmējdarbības modeļa pilnveidošanā. Domājams, ka īstermiņā šādas darbības patiešām palielinās franšīzes devēja peļņu, tomēr ilgtermiņā šāds devējs noteikti saskarsies ar
ievērojami nopietnākām problēmām, kuras ne tikai spēcīgi apcirps viņa nākotnes peļņu,
bet var izraisīt visa tīkla sabrukšanu. Apkopojot visu minēto informāciju, vēlreiz uzsvērsim, ka ilgtermiņā vērtību saviem akcionāriem spēs radīt tikai tie franšīzes devēji, kuri
nodrošinās vērtību arī saviem franšīzes ņēmējiem un gala patērētājiem.
3.5.	Galvenais franšīzes devēja īpašums
Lasot par vērtību, kuru franšīzes devēja uzņēmējdarbība rada franšīzes ņēmējiem,
visticamāk pamanījāt, ka lielākā tās daļa nav taustāma. To, kas franšīzes devēja uzņēmējdarbībā rada lielāko labumu franšīzes ņēmējiem, vispārināti var saukt par franšīzes
devēja intelektuālo kapitālu. Tieši intelektuālais kapitāls arī ir lielākais franšīzes devēja
īpašums. Būtiski ir pievērst uzmanību faktam, ka organizācijas intelektuālo kapitālu
veido:
• Cilvēkkapitāls. Tās ir zināšanas, iemaņas, pieredze, radošums un līderības kompetences, kuras rada vērtību organizācijā.
• Struktūrkapitāls. Tā ir nemateriāla organizācijas infrastruktūra, kas ļauj cilvēkkapitālam radīt vērtību. Struktūrkapitālu veido:
o organizatoriskais kapitāls, kas ietver organizācijas vērtības, filozofiju, struktūru, komandas garu utt.;
o procesa kapitāls, kas ietver metodes, procedūras, procesus un sistēmas, ko izmanto vērtības radīšanai organizācijā;
o inovāciju kapitāls, kas ietver intelektuālo īpašumu (autortiesības, preču zīmes,
patentus, rūpniecisko dizainu, preču izskatu un komercnoslēpumus) un citu nemateriālo īpašumu, kas tiek izmantots, lai radītu vērtību organizācijā.
• Attiecību kapitāls. Tie ir sakari un attiecības ar klientiem, partneriem, piegādātājiem un citām pusēm, kas saistītas ar organizācijas darbību.
Organizācijas intelektuālā kapitāla raksturojums un tā svarīguma atzīšana uzņēmējdarbības konkurētspējā ir pietiekami jauna parādība uzņēmējdarbībā. Uzskatu evolūciju par intelektuālo kapitālu ilustrē Endrū Dž. Šērmans savā grāmatā „Frančaizings un
licencēšana”:
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• Tradicionālais skatījums uz intelektuālo kapitālu ir reaktīvs un pasīvs. Intelektuālais īpašums var palielināt uzņēmējdarbības konkurences priekšrocības un stiprināt spēju aizstāvēt savu konkurences pozīciju tirgū. Intelektuālais īpašums tiek
vērtēts kā barjera ieiešanai tirgū un līdzeklis aizņemtās tirgus daļas aizsardzībai.
• Mūsdienu skatījums uz intelektuālo kapitālu ir proaktīvs un sistēmisks. Intelektuālais īpašums ir ne tikai konkurences pozīciju aizstāvēšanas līdzeklis, bet arī
svarīgs īpašums, kas ar licencēšanas vai citiem līdzekļiem var radīt papildu vērtību
un peļņu. Lai intelektuālais kapitāls kļūtu par peļņas centru, darbs un resursi jāvirza
uz vēl neatklātā, nestrukturizētā vai neizmantotā intelektuālā kapitāla pārveidošanu taustāmā vērtībā, radot konkurences priekšrocību.
• Nākotnes skatījums uz intelektuālo kapitālu ir stratēģisks. Intelektuālais kapitāls kļūst par galveno organizācijas konkurences priekšrocības un radītās vērtības
avotu. Intelektuālā kapitāla vadības sistēmas ir jāveido un pastāvīgi jāpilnveido, lai
nodrošinātu intelektuālā kapitāla izmantošanu gan stratēģiskās pozīcijas nodrošināšanai, aizstāvēšanai un vērtības radīšanai esošajos tirgos, gan arī jaunu tirgu,
produktu, izplatīšanas kanālu un ieņēmumu plūsmu veidošanai.
Būtībā frančaizings ir nākotnes skatījuma uz intelektuālo kapitālu izpausme, jo tas ļauj
izmantot franšīzes uzņēmējdarbībā uzkrāto intelektuālo kapitālu vērtības un peļņas
radīšanai pilnīgi jaunā franšīzes devēja uzņēmējdarbībā. Lai franšīzes devējs ilgtermiņā
palielinātu sava intelektuālā kapitāla vērtību, viņam vajadzētu sākt izmantot un vienmēr pilnveidot intelektuālā kapitāla vadības metodes. Intelektuālā kapitāla vadības
sistēmas ir paredzētas intelektuālā kapitāla radīšanai un organizēšanai, kā arī lielākās
vērtības iegūšanai no tā. Vērtības radīšanas no intelektuālā kapitāla shēma parādīta 6.
attēlā.
Intelektuālā kapitāla inventarizēšana un novērtēšana

Intelektuālā kapitāla vadības sistēmu izstrāde un pilnveidošana

Stratēģiska intelektuālā kapitāla vērības palielināšanas plānošana

Intelektuālā kapitāla vērtības realizēšana franšīzes devēja uzņēmējdarbībā

6. att. Intelektuālā kapitāla vērtības realizēšana frančaizingā.

Intelektuālā kapitāla vērtības radīšana un realizēšana nav nošķirama no intelektuālā
īpašuma jēdziena un tā tiesiskās aizsardzības. Kaut arī katras valsts likumos intelektuālais īpašums var būt definēts atšķirīgi, tomēr visbiežāk tajos norādīts, ka intelektuālās
darbības rezultāti par civiltiesību objektiem kļūst no tā brīža, kad tie ar intelektuālās
darbības rezultātiem tiek atzīti likumā noteiktajā kārtībā. Visbiežāk sastopamais in-
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telektuālā īpašuma tiesību veids ir autortiesības, preču zīmes, patenti, rūpnieciskais
dizains, preču izskats un komercnoslēpumi. Paturot prātā, ka ne visus intelektuālā kapitāla elementus un objektus var skaidri definēt, atzīt likumā noteiktā kārtībā un aizsargāt, taustāmu vērtību franšīzes devējam var radīt tikai tas intelektuālais kapitāls, kuru
var skaidri definēt un uz kuru var iegūt īpašumtiesības.
Visā franšīzes devēja uzņēmējdarbības pastāvēšanas gaitā franšīzes devējam ir jācenšas pēc iespējas skaidrāk strukturizēt esošo un radīt jaunu intelektuālo kapitālu, formalizēt pēc iespējas lielāku to veidojošo elementu daļu un pienācīgi aizsargāt intelektuālā kapitāla daļas, pārvēršot tās intelektuālajā īpašumā. Šim īpašumam vēlāk ir jārada
vērtība franšīzes ņēmējiem un ieņēmumi franšīzes devēja uzņēmējdarbībai.
Izlasot šo nodaļu, jūs iepazināties ar franšīzes devēja uzņēmējdarbības īpašībām un
īpatnībām. Ja jūsu vēlēšanās kļūt par franšīzes devēju ir kļuvusi stiprāka, aicinām pāriet
pie franšīzes devēja uzņēmējdarbības veidošanas posma un detalizētāk iepazīties ar to
veidojošajiem elementiem citās šīs grāmatas nodaļās.
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4. Uzņēmējdarbības gatavības
novērtējums ar franšīzes palīdzību
īstenotai attīstībai

Katra franšīzes devēja uzņēmējdarbība būtu jāsāk ar rūpīgu sava uzņēmuma, ko paredzēts izmantot franšīzes radīšanai, un franšīzes attīstības plānu novērtēšanu. Uzņēmējdarbības gatavības attīstīties ar franšīzes palīdzību novērtējuma soļi ir attēloti 7. attēlā.

Uz franšīzes pamata balstītas
uzņēmējdarbības modeļa novērtējums

Mātesuzņēmuma novērtējums

Stratēģiskās gatavības novērtējums

7. att. Uzņēmējdarbības gatavības ar franšīzes palīdzību īstenot attīstību novērtējuma struktūra.

Šajā nodaļā iepazīstināsim ar katru uzņēmējdarbības gatavības ar franšīzes palīdzību
īstenot attīstību novērtējuma soli, kā arī izmantojamajiem kritērijiem, lai noteiktu iespēju uzņēmumu izmantot franšīzes radīšanai pakāpi.
4.1. Franšizējamā uzņēmējdarbības modeļa novērtējums
Vērtējot franšīzes radīšanai izmantojamo uzņēmējdarbības modeli, ir jākoncentrējas
uz to uzņēmumu, kas franšīzei radīs pamatu. Piemēram, uzņēmums „Gamma”, kam
pieder kosmētikas rūpnīca un kosmētikas mazumtirdzniecības tīkls, plāno attīstību
ārzemēs, balstoties uz franšīzi. Šajā gadījumā „Gamma” vadītājiem ir jāizlemj, vai viņi
vēlas veidot ražošanas franšīzi, kas atkārtotu ražošanas uzņēmējdarbības modeli, vai
uzņēmējdarbības modeļa franšīzi, kura atkārtotu veikala uzņēmējdarbības modeli. Vairāk ticams, ka „Gamma” vadītāji izlems radīt uzņēmējdarbības modeļa franšīzi, par pamatu izmantojot savu mazumtirdzniecības uzņēmējdarbības modeli, bet viņu rūpnīca
kļūs par piegādātāju nākamajiem franšīzes ņēmējiem. Šajā gadījumā uzņēmējdarbības
modeļa novērtēšanas posmā ir jāanalizē „Gamma” mazumtirdzniecības tīklam piederošā veikala uzņēmējdarbības modelis.
Franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa novērtējuma mērķis ir noteikt galvenās uzņēmuma konkurences priekšrocības un galvenos nosacījumus, lai tās
varētu veiksmīgi atkārtot. Lai varētu skaidri noteikt konkurences priekšrocības, no sākuma nepieciešams strukturizēti izanalizēt katru uzņēmējdarbības modeļa sastāvdaļu.
Šim nolūkam mēs izmantojam Uzņēmējdarbības modeļa plānošanas (angl. Business
model canvas) rīku, kuru ir radījuši un savā grāmatā „Biznesa modeļu veidošana” ap-
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rakstījuši Aleksandrs Ostervalders un Īvs Pignērs. Uzņēmējdarbības modeļa plānošanas rīka struktūras shēma parādīta 8. attēlā.
PAMATDARBĪBA

VĒRTĪBAS PIEDĀVĀJUMS

SAKARI AR PATĒRĒTĀJIEM

GALVENIE
PARTNERI

TĒRIŅI

PATĒRĒTĀJI

GALVENIE
RESURSI

IEŅĒMUMI
KANĀLI

8. att. Uzņēmējdarbības modeļa plānošanas rīks.

Franšīzes radīšanai izmantotais uzņēmējdarbības modelis tiek raksturots un analizēts
šādos griezumos:
• Patērētāju segmenti un viņu vajadzības. Tiek definēti uzņēmējdarbības patērētāju segmenti (ģeogrāfiskā, demogrāfiskā, uzvedības, kultūras un citos griezumos),
viņu patēriņa paradumi un specifika, viņu vajadzības, uz kuru apmierināšanu orientējas uzņēmējdarbība, šo vajadzību izmaiņu dinamika utt.
• Kanāli. Tiek definēti kanāli, kurus izmanto biznesa radītās vērtības nodošanai patērētājiem. Tie var būt pašu kanāli (piemēram, veikals, kiosks, tirdzniecības aģenti,
interneta veikals utt.) vai partneru kanāli (piemēram, izplatītāji, pārstāvji utt.).
• Sakari ar patērētājiem. Tiek definēti mijiedarbības ar patērētājiem tipi – tā var būt
vienkārša personīga apkalpošana, īpaša koncentrēšanās uz klientu, pašapkalpošanās, automatizēta apkalpošana, kopienu attīstīšana, patērētāja iesaistīšana vērtības
radīšanas un sniegšanas procesā utt.
• Uzņēmējdarbības vērtības piedāvājums. Vērtības piedāvājums ir uzņēmējdarbības solījums, ka patērētājam tiks sniegta konkrēta patērētāja iegūtā vērtība, un
patērētāja ticība, ka vērtība apmierinās viņa vajadzības. Plašāk par vērtības piedāvājumu tika runāts šīs grāmatas 3.4.1. nodaļā.
• Pamatdarbība. Tiek definētas galvenās darbības, kuras īstenojot, patērētājiem tiek
radīta vērtība, kas atbilst uzņēmējdarbības vērtības piedāvājumam. Plašāka informācija par patērētāja iegūto vērtību tika atklāta šīs grāmatas 3.4.1. nodaļā.
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• Galvenie resursi. Tiek definēti resursi, kuriem jābūt biznesa rīcībā, lai, veicot pamatdarbību, patērētājiem radītu vērtību, kas atbilst biznesa vērtības piedāvājumam. Resursi visbiežāk sadalāmi finanšu resursos, cilvēkresursos, materiālajos resursos un nemateriālajos resursos.
• Galvenie partneri. Tiek definēti partneri, kuri ir iesaistīti biznesa pamatdarbību vai
atbalsta darbību veikšanā, un sakari ar tiem. Tās var būt ierastās pirkšanas pārdošanas attiecības, atsevišķu biznesa darbību nodošana, stratēģiskās alianses utt.
• Biznesa ieņēmumi. Tiek definēta biznesa ieņēmumu struktūra. Tie var būt ieņēmumi no preču vai pakalpojumu pārdošanas, abonentu maksas, abonēšanas, nomas, licencēšanas, starpniecības, reklāmas utt.
• Biznesa izdevumi. Tiek definēta biznesa izdevumu struktūra. Tie var būt fiksētie un
mainīgie izdevumi, stratēģiskie un operatīvie izdevumi utt.
Pēc tam, kad ir skaidri definētas visas franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa sastāvdaļas, pienāk laiks, tās analizējot, novērtēt uzņēmējdarbības modeļa
gatavību attīstībai franšīzes veidā. Lai to novērtētu, tiek izmantoti šādi kritēriji:
• Biznesa konkurētspēja. Jānosaka, kas veido biznesa konkurences priekšrocības,
kuras ļauj veiksmīgi konkurēt tirgū. Jānovērtē, vai konkurences priekšrocības ir
stabilas, vai konkurenti var tās viegli atkārtot, vai starp tām ir īpašas konkurences
priekšrocības, kuras konkurenti nevar ātri atkārtot.
• Jau esošo struktūrvienību rezultāti. Cenšas pārliecināt, ka eksistējošo struktūrvienību, kas darbojas uz franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa
pamata, rezultāti apliecina biznesa modeļa konkurētspēju. Būtu jāanalizē kā finansiālie (investīcijas, pārdevumi, izdevumi, peļņa, investīciju atdeve, vidējais čeka lielums, ieņēmumi no viena galdiņa utt.), tā arī nefinansiālie (klientu skaita dinamika,
klientu lojalitāte, biznesa sezonalitāte utt.) rādītāji.
• Galvenie biznesa veiksmes faktori. Jānosaka galvenie iekšējie (atkarīgi no paša
biznesa) un ārējie (kas nav atkarīgi no paša biznesa) biznesa veiksmes faktori, kuri
ļauj radīt un uzturēt noteiktās konkurences priekšrocības. Citiem vārdiem sakot, jānosaka, kas (kurā uzņēmējdarbības modeļa daļā), kā (ar kādiem līdzekļiem) un ar
kādiem nosacījumiem (kādi ārējie faktori ir radījuši priekšnoteikumus) tika realizēts
bizness, lai kļūtu konkurētspējīgs un sasniegtu īpašus rezultātus.
• Biznesa veiksmes faktoru atkārtojamība. Jānosaka, vai citi uzņēmēji varēs efektīvi un rezultatīvi atkārtot biznesa veiksmes faktorus, vai starp šiem faktoriem nav
tādu, kurus atkārtot nav iespējams, vai to atkārtošana nav pārāk atkarīga no ārējiem nosacījumiem, kurus nevar ietekmēt utt.
• Zinātnības nodošanas vienkāršība un tās apgūšanas iespējamība. Jānosaka, vai
biznesa uzkrātā zinātnība, kas veido pamatu biznesa veiksmes faktoru atkārtošanai,
var strukturēti, vienkārši, ātri un pilnā apjomā nodot citam biznesam. Vērtē, vai citas
personas varēs viegli saprast nododamo zinātnību un ātri iemācīties to piemērot.
• Franšīzes pieejamība, franšīzes ņēmēja investīcijas un plānotā investīciju
atdeve. Balstoties uz vēsturiskajiem savu struktūrvienību datiem, potenciālajam
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franšīzes devējam ir prelimināri jāprognozē, cik biznesa uzsākšanas izdevumu,
kam būs jāsedz struktūrvienības ierīkošana, atvēršana un franšīzes sākuma maksas, radīsies tipiskajam franšīzes ņēmējam, kādi var būt tā ieņēmumi un kāda būs
nepieciešamība pēc apgrozījuma kapitāla, kamēr ņēmējs sasniegs lūzuma punktu.
Jāvērtē, vai šīs prognozes ļauj cerēt uz franšīzes ņēmēja investīciju atdevi saprātīgā,
konkrētai uzņēmējdarbības nozarei ierastā laika periodā. Vajadzētu arī novērtēt, vai
tipiskajam franšīzes ņēmējam investīcijām un apgrozījuma kapitālam vajadzēs aizņemties finansiālus līdzekļus, kādi var būt aizņemšanās nosacījumi, kā tās ietekmēs
atmaksāšanās periodu. Citādi sakot, franšīzes devējam ir jānovērtē, kad franšīzes
ņēmējs, iegādājies franšīzi, var cerēt uz peļņu un pienācīgu kapitāla atdevi.
• Inovāciju un nepārtrauktas pilnveidošanās potenciāls. Jānosaka, vai biznesā, uz
kura pamata tiks radīta franšīze, ir neatklāts pilnveidošanās potenciāls, vai nākotnē
uzņēmējdarbības modelis var tikt uzlabots tā, lai uz tā pamata radītā vērtība vairāk atbilstu patērētāju vajadzībām, lai tas ļautu nostiprināt un ilgāk saglabāt konkurences priekšrocības. Ir jāanalizē arī tas, kāda inovāciju radīšanas un ieviešanas
pieredze ir biznesam un vai šī pieredze ļauj pamatoti cerēt, ka nākotnē konkrētais
bizness varēs efektīvi un rezultatīvi izmantot neatklāto pilnveidošanās potenciālu.
Kad veikts biznesa, uz kura pamata tiks radīta franšīze, biznesa modeļa novērtējums,
var atklāties, ka tāds bizness, kāds tas ir vērtēšanas laikā, nerada priekšnoteikumus
veiksmīgai attīstībai, izmantojot franšīzi. Tādā gadījumā nākamajam franšīzes devējam ir jānovērtē neatbilstību nozīmīgums. Ja neatbilstības ir nozīmīgas, potenciālais
franšīzes devējs var nolemt no sākuma veikt uzņēmējdarbības modeļa pilnveidošanas
darbus, novērtēt sasniegtos rezultātus un tikai tad sākt franšīzes devēja biznesa veidošanu. Ja neatbilstības nav nozīmīgas, nākamais franšīzes devējs var izlemt pilnveidot
uzņēmējdarbības modeli jau franšīzes devēja biznesa veidošanas laikā. Jebkurā gadījumā, nākamajam franšīzes devējam ir jāzina, ka jebkurus uzņēmējdarbības modeļa
pilnveidojumus un izmaiņas var nodot franšīzes ņēmējiem tikai tādā gadījumā, ja devējs ir pārliecinājies, ka tie patiešām strādā, ir nozīmīgi un rada vērtību.
4.2.	Mātesorganizācijas novērtējums
Pēc tam, kad potenciālais franšīzes devējs ir pārliecinājies, ka viņa franšīzes radīšanai
paredzētais uzņēmējdarbības modelis ir piemērots attīstībai, balstoties uz franšīzi, tam
būtu jāpāriet pie mātesorganizācijas novērtēšanas. Galvenā uzmanība jāvelta organizācijas intelektuālā kapitāla novērtēšanai. Plašāk par intelektuālo kapitālu runājām šīs
grāmatas 3.5. nodaļā. Tātad mātesorganizācija ir jāvērtē saskaņā ar šādiem kritērijiem:
• Vēsture, uzticamība, reputācija. Atceroties, ka potenciālie franšīzes ņēmēji lielu
uzmanību piešķir franšīzes devēja uzticamībai un reputācijai, nākamajam franšīzes
devējam vajadzētu pašam objektīvi novērtēt šīs savas īpašības, lai varētu novērst
vai samazināt faktorus, kas viņa reputāciju var negatīvi ietekmēt. Tādi franšīzes devēja uzņēmuma darbības fakti kā ilga darbības vēsture, liels struktūrvienību skaits,
Uzņēmējdarbības gatavības novērtējums ar franšīzes palīdzību īstenotai attīstībai
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•

•

•

•

•

plaša darbības ģeogrāfija un labi darbības finansiālie rezultāti rada uzticēšanos
franšīzei. Franšīzes devēja reputāciju negatīvi var ietekmēt publiski pieejamas patērētāju sūdzības, informācija par strīdiem vai tiesā nonākušām lietām, slikta devēja
kredītvēsture utt.
Cilvēkkapitāls. Franšīzes devējam būtu jānovērtē, vai viņa uzņēmuma darbiniekiem ir franšīzes devējs biznesa radīšanai un attīstīšanai nepieciešamās kompetences un pieredze. Ja nepieciešamo kompetenču vai pieredzes trūkst, ir jāparedz, kā
papildināt komandu ar jauniem darbiniekiem, lai tiktu izpildīti kompetenču un pieredzes robi.
Organizatoriskais kapitāls. Franšīzes devējam vajadzētu novērtēt, vai viņa organizācijas vērtības un kultūra rada spēcīgu pamatu, lai veidotu un uzturētu ilgtermiņa sadarbības attiecības ar franšīzes ņēmējiem. Atgādināsim, ka šīs grāmatas
3.1. nodaļā rakstījām, ka franšīzes ņēmēji nav devēja padotie. Ņēmēji, kuri neatzīst
ņēmēju neatkarību un autokrātiski diktē viņiem lēmumus, stipri riskē ar franšīzes
devēja biznesa nākotni.
Procesa kapitāls. Franšīzes devējam vajadzētu novērtēt, vai viņa organizācijas
procesa kapitāls ir pietiekami strukturizēts un formalizēts, lai to varētu ērti nodot
franšīzes ņēmējiem un nākotnē sistēmiski pilnveidot. Ar lielāku procesa kapitāla
gatavību izceļas tie biznesi, kuros ieviestas un tiek izmantotas stratēģijas, kvalitātes,
procesu, rādītāju vai citas vadības sistēmas un metodes.
Inovāciju kapitāls. Franšīzes devējam vajadzētu novērtēt, kāds tiesiski aizsargāts
intelektuālais īpašums, kas tiks izmantots franšīzes devēja uzņēmējdarbībā, ir viņa
rīcībā. Franšīzes devēja darbības uzsākšanai ir nepieciešamas vismaz patentētas
preču zīmes un citi uzņēmējdarbības identitātes elementi. Jo vairāk aizsargātu intelektuālā īpašuma objektu tiks izmantots franšīzes devēja uzņēmējdarbībā, jo labāk.
Attiecību kapitāls. Franšīzes devējam vajadzētu noteikt, kurus no esošajiem franšīzes biznesa sakariem un attiecībām varēs un vajadzēs izmantot franšīzes devēja
uzņēmējdarbībā. Būtu jānovērtē, vai šie sakari un attiecības atbildīs franšīzes devēja uzņēmējdarbības izvirzītajām prasībām, vai citi šo attiecību dalībnieki ir pietiekami uzticami un ar pietiekamu jaudu, lai sakarus ar viņiem būtu iespējams iekļaut
franšīzes devēja biznesā.

Kaut arī mātesorganizācijas novērtējuma secinājumi tieši neatbild uz jautājumu, vai
biznesu var attīstīt, izmantojot franšīzi, tomēr tie apliecina, cik un kādi „mājas darbi”
ir jāveic franšīzes devējam, lai tiktu radīti priekšnoteikumi veiksmīgai franšīzes devēja
uzņēmējdarbības attīstīšanai.
4.3.	Stratēģiskās gatavības novērtējums
Pēc tam, kad franšīzes devējs ir secinājis, ka franšizējamās uzņēmējdarbības modelis
un mātesorganizācija rada atbilstošus priekšnoteikumus biznesa attīstībai, balstoties
uz franšīzi, pienāk laiks uzsākt prelimināru stratēģisko šās attīstības plānošanu, ko sauc
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par stratēģiskās gatavības novērtējumu. Stratēģiskā gatavība ir jāvērtē saskaņā ar šādiem galvenajiem kritērijiem:
• Franšīzes tīkla attīstības ģeogrāfija. Franšīzes devējam ir prelimināri jāparedz, uz
kuriem tirgiem viņš plāno paplašināt savu franšīzes tīklu, cik franšīzu viņš plāno
tajos pārdot, un kādos posmos tas tiks īstenots. Paplašināšanās ģeogrāfijas izvēlei
vispirms vajadzētu balstīties uzņēmējdarbības modeļa konkurētspējas potenciālā izvēlētajos tirgos – jo lielāka ir iespēja, ka konkrētajā tirgū būs iespējams radīt
un saglabāt uzņēmējdarbības konkurences priekšrocības, jo attīstībai šis tirgus ir
pievilcīgāks. Franšīzes devējam ir jāpatur prātā, ka taustāma franšīzes devēja uzņēmējdarbības atdeve ir iespējama tikai strauji augošā tīklā, tāpēc paplašināšanās
plāniem jābūt ambicioziem, bet vienlaikus arī reālistiskiem.
• Tirgus apstākļi tīkla attīstības mērķvalstīs. Franšīzes devējam prelimināri jāveic
katra tirgus, uz kuriem tiek plānots paplašināt franšīzes tīklu, vides novērtējums.
Šajā posmā mērķtirgu makrovides un mecovides analīzei visbiežāk tiek izmantota
publiski pieejamos avotos atrodama informācija un ekspertu viedokļi.
• Biznesa veiksmes faktoru atkārtošanas iespēja tīkla attīstības mērķvalstīs.
Galvenais šī novērtējuma mērķis – pārliecināties, ka mērķtirgu nosacījumi rada
priekšnosacījumus franšizējamā biznesa veiksmes faktoru atkārtošanai, uzzināt, vai
nav kādu apstākļu, kuri var apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību radīšanu un saglabāšanu.
• Franšīzes devēja investīcijas un plānotā atdeve. Franšīzes devējam, pamatojoties uz iepriekš formulētiem franšīzes tīkla paplašināšanās plāniem, ir jānovērtē, cik
investīciju būs nepieciešams to īstenošanai, kāds ir ieņēmumu ģenerēšanas potenciāls un cik kārtējo izdevumu prasīs franšīzes tīkla uzturēšana. Šīm prognozēm vajadzētu radīt pamatu, lai prelimināri aprēķinātu franšīzes devēja uzņēmējdarbības
ienesīgumu un plānoto investīciju atdevi. Franšīzes devējam ir jānovērtē, vai iegūtās prognozes apmierina viņa akcionāru cerības, vai tās ir reālas, vai investīciju risks
nav pārāk liels, vai plānotā peļņa ir pūļu vērta, kas būs jāiegulda, radot franšīzi un
paplašinot franšīzes tīklu.
• Nepieciešamo resursu pieejamība. Franšīzes devējam ir skaidri jādefinē cilvēkresursi, finanšu, materiālie un nemateriālie resursi, kuri būs nepieciešami franšīzes
izveidošanai un franšīzes tīkla attīstībai lūzuma punkta sasniegšanai. Ir jāparedz, kā
un ar kādiem nosacījumiem franšīzes devēja biznesa rīcībā varēs būt nepieciešamie
resursi.
Uzņēmējdarbības gatavību ar franšīzes palīdzību īstenot attīstību var novērtēt ar vairākām iterācijām - potenciālajam franšīzes devējam, konstatējot, ka viena vai otra iemesla dēļ bizness vēl nav piemērots frančaizingam, būtu skaidri jāformulē trūkumi, jāplāno
to novēršanas darbības, šīs darbības jāīsteno un atkal jāatgriežas pie novērtējuma, lai
pārliecinātos, ka biznesa frančaizinga iespējas pakāpe ir pietiekami augsta. Protams,
var atklāties, ka atšķirība starp esošo uzņēmējdarbības stāvokli un stāvokli, kas radītu
priekšnoteikumus veiksmīgai franšīzes devēja biznesa attīstībai, ir tik liela, ka tās pārUzņēmējdarbības gatavības novērtējums ar franšīzes palīdzību īstenotai attīstībai
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varēšana ir vai nu par dārgu, vai aizņems daudz laika, kura gaitā var mainīties tirgus
nosacījumi vai samazināties uzņēmējdarbības modeļa konkurētspēja, vai vispār ir neiespējama. Tādā gadījumā ieteicams apsvērt citas biznesa paplašināšanas metodes un
atteikties no plāniem attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot franšīzi.
Tomēr, ja atklājas, ka bizness būtībā ir piemērots un gatavs frančaizingam, nākamais
franšīzes devējs var pāriet pie nākamā posma un sākt franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošanas darbus.
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5.	Franšīzes devēja uzņēmējdarbības
plānošana

Tāpat kā jebkurā citā biznesā, franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana prasa vislielāko iespējamo visaugstākā līmeņa vadītāju iesaistīšanu. Tieši vadītāji ir atbildīgi par
stratēģisko mērķu izvirzīšanu, to saskaņošanu ar akcionāriem un citām saistītajām pusēm, kā arī stratēģisko lēmumu pieņemšanu noteikto mērķu sasniegšanai. Viņiem ir
jānodrošina, lai stratēģijas īstenošanai tiktu paredzēti un piešķirti nepieciešamie resursi, bet viņu vadītā organizācija būtu motivēti, disciplinēti un mērķtiecīgi īstenotu stratēģiskos lēmumus, kā arī sasniegtu izvirzītos stratēģiskos mērķus. To nākamo franšīzes
devēju kompānijas, kuru vadītāji uz frančaizingu nelūkojas atbildīgi, aktīvi neiesaistās
franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādē, bet pēc tam neatbalsta un nenodrošina tās īstenošanu, visbiežāk labus rezultātus nesasniedz. Jāatzīst, ka reizēm, lai
bizness sasniegtu īstermiņa ieguvumus, nepieciešams vienkārši īstajā brīdī atrasties
īstajā vietā. Ilgtermiņā stabili veiksmīgu uzņēmējdarbību tomēr var nodrošināt tikai
īpaši kvalitatīva stratēģijas vadība.
Pirmais franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošanas solis ir paredzēts franšīzes devēja uzņēmējdarbības vīzijas un misijas apstiprināšanai. Pēc šīs soļa nāk laiks pilnīgai
franšīzes devēja uzņēmējdarbības vides analīzei. Trešais solis ir galveno franšīzes parametru formulēšana. Pēc tam seko tipiskā franšīzes ņēmēja un devēja finanšu darbības
modeļu izstrāde. Visi izstrādātie līdzekļi rada priekšnoteikumus, lai franšīzes devēja uzņēmējdarbības vadītāji varētu vispusīgi novērtēt pieņemamos stratēģiskos lēmumus
un izlemt par franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģiju. Visbeidzot stratēģijas īstenošanai tiek sagatavots 1–2 gadu darbību plāns. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības
plānošanas soļi parādīti 9. attēlā.
Franšīzes devēja
vīzijas un misijas
apstiprinājums

Vides analīze

Franšīzes
koncepcijas
izstrāde

Darbības finanšu
modeļu izstrāde

Franšīzes devēja
uzņēmējdarbības
stratēģijas
izstrāde

Īstermiņa
darbības plāna
izstrāde

9. att. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana.

Mēs vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka franšīzes devēja biznesa plānošanas process var prasīt iterācijas. Piemēram, izstrādājot stratēģiju, var nākties atgriezties pie
franšīzes koncepcijas un precizēt tās parametrus, lai franšīzes nosacījumi būtu adekvāti apstiprinātās vīzijas sasniegšanai. Katrs šī posma solis un veicamie darbi, no kuriem
tas sastāv, ir aprakstīti šajā nodaļā.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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5.1. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības vīzijas un misijas
apstiprinājums
Visbiežāk franšīzes devējs jau pirms tam, kad uzsāk biznesa sagatavošanu attīstībai,
izmantojot franšīzi, ir izveidojis prelimināru savas uzņēmējdarbības vīziju un misiju.
Lai franšīzes devēja uzņēmējdarbība varētu attīstīties sistēmiski un bez traucējumiem,
nepieciešams nodrošināt, ka uzņēmējdarbības vīziju un misiju zinātu ne tikai biznesa
īpašnieks un vadītājs, bet arī visi tā darbinieki, kuri ar savām ikdienas darbībām nosaka,
vai organizācija tuvojas savai vīzijai, vai no tās attālinās. Vīzijas un misijas izskaidrošana
organizācijas iekšienē ir iespējama tikai tad, ja tās ir pareizi, precīzi un skaidri formulētas. Tieši tas ir uzskatāms par pirmo franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošanas soli.
Organizācijas misijai nepārprotami būtu jāatbild uz jautājumu, kāpēc organizācija pastāv. Kļūdaini uzskatīt, ka galvenā biznesa misija ir peļņas gūšana. Peļņa ir tikai rezultāts, kas tiek sasniegts (vai netiek sasniegts), ja uzņēmējdarbības organizācija īsteno
savu misiju (vai neīsteno). Šī iemesla dēļ uzņēmējdarbības misijai vajadzētu noteikt,
kur, kādas un kā problēmas tā risinās vai kur, kam un kādu vērtību radīs. Galvenās labas
uzņēmējdarbības misijas pazīmes ir šādas:
• norāda, kādu vērtību (produktu, pakalpojumu vai risinājumu) uzņēmējdarbība
sniegts patērētājiem, kādas viņu vajadzības tā apmierina;
• norāda, kādas īpašas iezīmes raksturīgas biznesa vērtības piedāvājumam;
• norāda, kādiem klientu segmentiem paredzēts produkts, pakalpojums vai risinājums.
Tā kā nepastāv stingri misijas noteikšanas noteikumi, katra organizācija var brīvi izvēlēties vārdus un formulējumus savas misijas raksturošanai. Atsevišķos gadījumos vienu no
minētajām pazīmēm var izlaist vai atstāt starp rindiņām misijas formulējuma labskanības vai tēlainības vārdā. Misijas formulēšana un apstiprināšana ir īpaša uzņēmējdarbības
vadītāju vai pat dibinātāju atbildība. Ideālā gadījumā misija būtu jānoformulē pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, un visas biznesa darbības ir jāorientē uz formulētās misijas
realizēšanu. Veiksmīgi formulēta organizācijas misija var mainīties tikai tajā gadījumā, ja
organizācija būtībā maina savu darbību, sāk orientēties uz pilnīgi jauniem klientu segmentiem vai apmierināt pilnīgi citas viņu vajadzības, nekā tas tika veikts līdz tam.
Organizācijas misija ir cieši saistīta ar vīziju. Uzņēmējdarbības vīzija atšķirībā no misijas,
kaut arī tiek formulēta ilgam periodam (10–15 gadiem), tomēr netiek izteikta visam organizācijas pastāvēšanas laikam. Uzņēmējdarbības vīzijai ir jānosaka nākotnes virziens
un uzņēmuma ilgtermiņa mērķi. Vīzijas formulējumam būtu jānosaka, kur organizācija
plāno strādāt (ģeogrāfiskie tirgi, klientu segmenti utt.), kādi ir tās ilgtermiņa mērķi (vieta konkurentu vidū, pārdevumu vai cita rādītāja vērtība, augšanas dinamika utt.) un kā
(vispārīgos vilcienos) tā plāno uzvarēt konkurences cīņā (konkurences priekšrocības,
pozicionēšana, īpašā patērētājiem sniegtā vērtība utt.). Pareizam vīzijas formulējumam
raksturīgas piecas šādas pazīmes:
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• Ambicioza. Vīzijai ir jābūt diezgan ambiciozai, lai modinātu organizācijā enerģiju
un gribu pierādīt pasaulei, ka tā spēj sasniegt pat no pirmā acu uzmetiena nesasniedzamus mērķus.
• Sasniedzama. Vīzija nedrīkst būt nereāla. Kaut arī tai ir jābūt ļoti ambiciozai, tomēr
cilvēkiem ir jātic, ka to iespējams sasniegt.
• Iedvesmojoša. Vīzijai ir jānosaka tāds virziens un sasniegšanas iespējas, kas iedvesmotu cilvēkus savu īstermiņa interešu vārdā nepazaudēt ceļu uz lielās kopējās
vīzijas mērķiem.
• Pamatojama. Vīzijas formulējumam ir jāizvirza parametri, pēc kuriem organizācija
varēs noteikt, vai vīzija jau ir sasniegta.
• Noteikta laikā. Vīzijai ir jānosaka laika posms, kurā organizācija to sasniegs.
Labi formulētai vīzijai vajadzētu skaidri parādīt biznesa nākotnes ainu, kas iedvesmotu
un precīzi norādītu kustības virzienu. Džeimss Kolinss un Džerijs Porass, runājot par organizācijas ilgtermiņa mērķiem, piedāvāja savdabīgu vīzijas veidošanas līdzekli, kuru
nosauca par LBPM – lielo, biedējošo, pārdrošo mērķi (angl. BHAG – Big Hairy Audacious
Goal). Pēc viņu domām, izmantojot LBPM principus vīzijas formulēšanai, organizācijām
ir jāpanāk, lai viņu vīzija:
• radītu nopietnu izaicinājumu organizācijai;
• novirzītu organizācijas spēkus vienā virzienā;
• būtu ar skaidru finiša līniju, kas stratēģiski jāsasniedz;
• iekļautu organizācijas locekļus tās realizēšanā;
• neprasītu pārāk daudz paskaidrojumu un pati par sevi būtu saprotama;
• būtu pietiekami ilglaicīga (atkarībā no nozares – 10 līdz 30 gadi);
• radītu sajūtu, ka vīzijas sasniegšana nav garantēta, bet tās ticamība ir tikai 50–70
procenti.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības misija un vīzija visbiežāk tiek saistīta ar franšizējamās uzņēmējdarbības, uz kuras pamata dzimst šī franšīze, ilgtermiņa centieniem un
mērķiem. Atceroties, ka frančaizings tiek uzskatīts par uzņēmējdarbības attīstības veidu un līdzekli, var rasties šaubas, vai tiešām franšīzes devēja uzņēmējdarbībai ir nepieciešams vēl formulēt atsevišķu vīziju un misiju. Tomēr, ja atcerēsimies, ka franšīzes
devēja uzņēmējdarbībā ir divi patērētāju segmenti – franšīzes ņēmēji un gala patērētāji –, kļūst skaidrs, ka franšīzes devēja uzņēmējdarbībai ir jābūt savai misijai un vīzijai,
kas, ietverot arī franšizējamā biznesa misijas un vīzijas elementus, formulētu ilglaicīgus
biznesa mērķus plašākā kontekstā.
Īpaši svarīgi ir nodrošināt to, lai franšīzes devēja uzņēmējdarbības misija un vīzija rastos šī biznesa vadītāju piepūles rezultātā un viņi to formāli apstiprinātu. Tikpat svarīgi
ir tas, lai šos stratēģiskos uzstādījumus vadītāji intensīvi un publiski paziņotu, lai radītu
organizācijas uzticēšanos un iesaistīšanos to īstenošanā.
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5.2. Vides analīze
Apstiprināta franšīzes devēja misija un vīzija bez citiem ilglaicīgas attīstības aspektiem
formulē arī biznesa attīstības ģeogrāfisko tvērumu. Lai būtu iespējams formulēt adekvātu vīzijas īstenošanas stratēģiju, ir labi jāsaprot vides, kurā darbojas vai darbosies bizness, nosacījumi un faktori. Būtu jāvērtē kā iekšējie franšīzes devēja uzņēmējdarbības,
tā arī ārējie nozares un tirgus faktori. Ja nākamā franšīzes devēja rīcībā ir pietiekami
daudz resursu, ieteicams veikt plašu franšīzes devēja organizācijas un katra franšīzes
tīkla attīstības tirgus analīzi. Tomēr, ja nākamais franšīzes devējs analīzei var piešķirt
ierobežotus resursus, vairāk uzmanības vajadzētu veltīt iekšējai franšīzes devēja organizācijas analīzei un tirgus tiesiskās vides faktoru, konkurences un gala patērētāju izvēļu novērtēšanai. Uzņēmējdarbības vides analīzes struktūra ir atspoguļota 10. attēlā.
MAKROVIDE
Politiskie, ekonomiskie, sociālie,
tehnoloģiskie, vides aizsardzības,
juridiskie un citi faktori
MECOVIDE
Konkurences intensitāte,
pircēju un piegādātāju sarunu
produktivitāte, aizstājēju un
jaunu konkurentu rašanās draudi
MIKROVIDE
Uzņēmējdarbības
stiprās un
vājās puses,
uzņēmējdarbības
modelis, vērtības
radīšanas ķēde

10. att. Uzņēmējdarbības vides analīzes struktūra.

Šajā nodaļā detalizēti aprakstīsim katru uzņēmējdarbības vides analīzes aspektu.
5.2.1. Ārējās vides analīze
Makrovidi jeb ārējo uzņēmējdarbības vidi veido faktori un spēki, kas ietekmē visu ekonomikas nozaru subjektus. Šīs analīzes mērķis ir noteikt makrovides faktorus un tendences, kas var radīt draudus vai sniegt iespējas biznesa attīstībai. Ārējās vides analīze
ietver šādus faktorus:
• Politiskie faktori ietver valsts politisko stabilitāti un tās izmaiņu draudus, birokrātiju, korupciju, nodokļu politiku, preses brīvību, kopējo uzņēmējdarbības regulējumu, ārējās un iekšējās tirdzniecības kontroli un ierobežojumus, tarifus, valdības
iesaistīšanos arodbiedrību darbā, izglītības likumus, patērētāju tiesību aizsardzības
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•

•

•

•

•

regulējumu, darba tiesības, darba drošības regulējumu, datu un informācijas aizsardzības regulējumu utt.
Ekonomiskie faktori ietver ekonomikas izaugsmes tempus, inflāciju, procentu
likmes, valūtas maiņas kursus, bezdarba tendences, darbaspēka izmaksas, kredītu
pieejamību, tirdzniecības un investīciju plūsmas, patērētāju pirktspēju, fiskālo un
monetāro politiku, cenu svārstības, akciju cenu svārstības biržās, sezonalitāti, subsīdijas utt.
Sociālie faktori – tie aptver cilvēku rūpēšanos par savu veselību, izglītību, viedokli
par preču un pakalpojumu importu, skatījumu uz darbu, atpūtu, karjeru un pensiju,
redzējumu par produktu un klientu apkalpošanas kvalitāti, skatījumu uz krāšanu
un investēšanu, dzīvesveidu, patēriņa paradumiem, reliģisko un citu pārliecību,
redzējumu par „zaļiem” un ekoloģiskiem produktiem, emigrāciju un imigrāciju, iedzīvotāju vecumu un vidējo dzīves ilgumu, patēriņam paredzētajiem izdevumiem,
sociālajām grupām, minoritātēm, ģimenes lielumu un struktūru utt.
Tehnoloģiskie faktori ietver bāzes infrastruktūras attīstību, tehnoloģisko izmaiņu dinamiku, inovāciju ieviešanas dinamiku, izdevumus zinātnisko pētījumu un
tehnoloģiskās attīstības darbībām, valsts stimulus inovācijām, tehnoloģiju tiesisko
regulējumu, sakaru infrastruktūru, pāreju uz jaunākajām tehnoloģijām, interneta
tīkla pārklājumu un ātrumu utt.
Vides (ekoloģiskie) faktori – tie aptver gaisu, klimata izmaiņas, vides piesārņojuma regulējumu, vides piesārņojuma līmeni, atkritumu pārstrādi, otrreizējo izejvielu
izmantošanu, aizsargājamās dzīvnieku sugas, atjaunojamo enerģiju, iedzīvotāju
skatījumu uz vidi, ekoloģiju utt.
Tiesiskie faktori aptver franšīzes tiesisko regulējumu, konkurences tiesisko regulējumu, intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesisko regulējumu un citu konkrētajam
biznesam aktuālo tiesisko regulējumu.

5.2.2. Nozares vides analīze
Mecovidi jeb nozares vidi veido spēki, kas tieši ietekmē biznesu. Šo spēku analīzei
visbiežāk izmanto Maikla Portera radīto piecu konkurences spēku modeli. Izmantojot šo modeli, jāzina daži svarīgi nosacījumi. Vispirms tas jāpiemēro stratēģiskajai uzņēmējdarbības vienībai, nevis visas organizācijas līmenī, jo organizācijas atšķiras pēc
sava tirgus un darbības. Piemēram, aviolīniju uzņēmums var vienlaikus konkurēt vairākos atšķirīgos tirgos – vietējā un starptautiskajā –, kā arī orientēties uz atšķirīgām
patērētāju grupām – tūristiem, biznesa pasažieriem un kravu pārvadājumiem. Konkurences spēku ietekme katrā no šīs uzņēmējdarbības vienībām atšķirsies. Svarīgi
ievērot saistību starp konkurences spēkiem un makrovidi. Piemēram, tehnoloģiskās
izmaiņas var atņemt konkurences priekšrocības un likvidēt barjeras, kas ir sargājušas
organizācijas. Publiskajā sektorā šādas izmaiņas novēro, kad mainās politiskie spēki (tiek izveidota jauna valdība). Pieci spēki nav neatkarīgi viens no otra. Piemēram,
potenciālie konkurenti, kam nav iespēju ieiet tirgū, var atrast jaunu veidu, apejot
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tradicionālos sadales kanālus un pārdodot tieši patērētājam (piemēram, tirdzniecība
internetā).
Nozares vides analīze ietver šādus faktorus:
• Pircēju kaulēšanās spēks. Ja tirgū ir daudz konkurējošu preču vai pakalpojumu,
pircēji var brīvi izvēlēties no tiem, vai ja tirgū ir ļoti maz pircēju un viņu izvēles ietekme uz biznesu ir būtiska, tad saka, ka pircēju kaulēšanās spēks ir liels. Vērtējot šo
nozares vides faktoru, nepieciešams noteikt esošo pircēju kaulēšanās spēka stiprumu un konstatēt tā radītos draudus un ietekmi uz biznesu.
• Piegādātāju kaulēšanās spēks. Ja tirgū ir īpaši maz konkrētas preces vai pakalpojuma sniedzēju vai pastāv ļoti daudz biznesu, kuri konkurē ierobežotu piegādātāja
iespēju dēļ, tādā gadījumā tiek teikts, ka piegādātāju kaulēšanās spēks ir liels. Vērtējot šo nozares vides faktoru, nepieciešams noteikt esošo piegādātāju kaulēšanās
spēka stiprumu un noteikt tā radītos draudus un ietekmi uz biznesu.
• Aizvietotāju draudi. Lielāko daļu ražoto preču vai sniegto pakalpojumu patērētāji
var aizvietot, nomainīt ar substitūtiem, kuri, kaut arī tieši nokonkurē ar minētajām
precēm vai pakalpojumiem, tomēr būtībā apmierina tās pašas vajadzības. Izvērtējot šo nozares vides faktoru, jānosaka aizstājēji, kuru lietošana var mainīt biznesa
produktu vai pakalpojumu patēriņu, un jāparedz to radītie draudi un ietekme uz
uzņēmējdarbību.
• Jauna spēlētāja ienākšanas tirgū draudi. Lielā nozarē strādājošo uzņēmumu peļņa
neizbēgami piesaista jaunus spēlētājus, kuru ienākšana pakāpeniski samazina nozares kopējo ienesīgumu. Jaunu spēlētāju ienākšanu tirgū var apgrūtināt ienākšanas
barjeras. Vērtējot šo nozares vides faktoru, nepieciešams noteikt kā barjeras ieiešanas
tirgū, tā arī iespējamās jaunu spēlētāju ienākšanas ietekmi uz uzņēmējdarbību.
• Esošo konkurentu draudi. Daudz spēcīgu konkurentu rada draudus uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību īstenošanai. Analizējot konkurējošu biznesu konkurences priekšrocības, var noteikt to radītos draudus un ietekmi uz uzņēmējdarbību.
Jau minējām, ka lielākā ietekme uz franšīzes devēju ir konkurentu un pircēju izvēļu
un viņu kaulēšanās spēka analīzes secinājumiem. Veicot konkurences analīzi, ir svarīgi skaidri nodalīt divus konkurences griezumus – tradicionālo konkurenci un konkurenci starp franšīzēm. Ja nākamā franšīzes devēja rīcībā ir pietiekami daudz resursu,
viņam vajadzētu veikt kā tradicionālo konkurentu, tā arī konkurējošo franšīzes devēju
analīzi. Tradicionālo konkurentu analīzei ir argumentēti jāatbild uz jautājumu, vai uzņēmējdarbības modelis, uz kura pamata tiek radīta franšīze, ir spējīgs izcelties starp
konkurentiem un ar tiem veiksmīgi konkurēt mērķtirgos. Konkurējošo franšīzes devēju
analīzei nākamajam devējam ir jāsniedz informācija par viņu vērtības piedāvājumiem
(sniedzamo palīdzību un pakalpojumiem, nododamo zinātnību, preču zīmes stiprumu, paredzamo atmaksāšanās periodu utt.), piedāvātajiem franšīzes nosacījumiem
(sākuma un periodiskajām maksām, nepieciešamajām investīcijām, franšīzes līguma
ilgumu utt.) un spēku tirgū (struktūrvienību skaitu, darbības ilgumu utt.).
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Pircēju analīzei vajadzētu fokusēties uz gala patērētāju izvēlēm mērķtirgū un viņu kaulēšanās spēku ietekmi uz to struktūrvienību biznesu, kas strādā uz franšīzes pamata.
Ar šo analīzi jācenšas noskaidrot, kādā mērā un ar ko pircēju vajadzības mērķtirgos
atšķiras no vajadzībām franšizējamā biznesa mājas tirgū. Ir jācenšas noteikt arī patēriņa īpatnības, kuras varētu ietekmēt struktūrvienības, kas darbojas uz franšīzes pamata,
veiksmi biznesā. Piemēram, viens no pasaulē lielākajiem franšīzes tīkliem „McDonalds”
pirms paplašināšanās uz jauniem tirgiem veic patērētāju pētījumus un, ja rezultāti
nosaka tādu nepieciešamību, pielāgo savu ēdienkarti vai pat apkalpošanas procesus.
Piemēram, Indijā „McDonalds” bija spiests pielāgot savu ēdienkarti tā, lai tajā nebūtu
produktu, kas izgatavoti no liellopu gaļas, jo govs Indijā ir svēts dzīvnieks.
5.2.3. Iekšējās vides analīze
Mikrovidi jeb iekšējo vidi veido organizācijas vīzija, misija, stratēģija, uzņēmējdarbības
modelis, esošie resursi un kompetences, vērtības radīšanas ķēde, tās produkti un pakalpojumi. Galvenais makrovides un mecovides analīzes uzdevums ir noteikt analizējamās vides faktoru un to mainības dinamikas ietekmi uz uzņēmējdarbības vīziju – to
radītos draudus un sniegtās iespējas. Mikrovides analīzes uzdevums ir novērtēt uzņēmuma stiprās puses, kuras varētu izmantot, lai sasniegtu vīziju, kā arī vājās puses, kas
var radīt grūtības vīzijas sasniegšanā.
Iekšējās uzņēmējdarbības vides analīzei var izmantot dažādus rīkus un metodes, tomēr visbiežāk lieto šādus:
• Maikla Portera izstrādātā biznesa vērtību ķēdes analīzes metode – tiek vērtētas galvenās aktivitātes un atbalstošās aktivitātes, ko veic bizness, lai radītu vērtību un
gūtu peļņu.
• Alfrēda Markus radītā unikālo organizācijas kompetenču audita metode. Tās izmantošanas rezultātā tiek vērtēti organizācijas rīcībā esošie materiālie un nemateriālie resursi, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai īstenotu misiju un
sasniegtu vīziju.
• Aleksandra Ostervaldera un Īva Pignēra uzņēmējdarbības modeļa plānošanas rīks.
Šis uzņēmējdarbības modelis tiek dalīts deviņās savstarpēji saistītās daļās – patērētāju segmenti un viņu vajadzības, kanāli, sakari ar patērētājiem, biznesa vērtības
piedāvājums, galvenās aktivitātes, galvenie resursi, galvenie partneri, biznesa ieņēmumi, biznesa izdevumi. Par konkrēto rīku rakstījām šīs grāmatas 4.1. nodaļā.
Veiktās uzņēmējdarbības vides analīzes rezultāti – viens no trim rīkiem, kas tiks izmantoti, modelējot un vērtējot franšīzes devēja stratēģiskās izvēles. Otrs rīks ir franšīzes
koncepcija, par kuras izstrādi runāsim nākamajā nodaļā.
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5.3. Franšīzes koncepcijas izstrāde
Franšīze ir galvenais franšīzes devēja uzņēmējdarbības pārdodamais produkts, savukārt franšīzes koncepcija ir galvenais līdzeklis, lai formulētu šī produkta un tā patērētāju parametrus. Franšīzes koncepciju veido četras daļas:
• potenciālā franšīzes ņēmēja profils;
• franšīzes ņēmējam nododamā zinātnība un sniedzamie pakalpojumi un atbalsts;
• franšīzes ņēmējam nododamie uzņēmējdarbības identitātes elementi;
• franšīzes ņēmēja veicamās maksas un citi franšīzes devēja ieņēmumi.
Franšīzes koncepcijas loģiskā shēma ir atainota 11. attēlā.
FRANŠĪZES DEVĒJS

Tiesības lietot uzņēmējdarbības
modeli un uzkrāto zinātnību

Franšīzes
ņēmēja
rokasgrāmatas

Sniegtā
palīdzība
un pakalpojumi

Mācības

Tiesības izmantot
uzņēmējdarbības identitātes
elementus
Galvenā uz
franšīzes
pamata balstītās uzņēmējdarbības
preču zīme

Citi biznesa
Papildu
identitātes
(produktu, elementi
pakalpo(dizains,
jumu utt.) personāži
preču zīmes
utt.)

Franšīzes
sākuma
atlīdzība

Periodiskās
franšīzes
atlīdzības

Citas
franšīzes
atlīdzības

Atlīdzība par sniegtajām tiesībām

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS

11. att. Franšīzes koncepcija.

Izstrādājot franšīzes koncepciju, franšīzes devējam vajadzētu pamatoties uz veiktās
vides analīzes secinājumiem un uzņēmējdarbības gatavības ar franšīzes palīdzību īstenot attīstību novērtējuma rezultātiem. Šajā nodaļā aplūkosim katru no franšīzes koncepcijas daļām.
5.3.1 Potenciālā franšīzes ņēmēja profils
Šajā franšīzes koncepcijas daļā franšīzes devējam vajadzētu formulēt, kas ir viņa
potenciālais vienas struktūrvienības franšīzes ņēmējs. Būtu jānosaka prasības viņa
kompetencēm, pieredzei un citām specifiskām īpašībām, kuras var ietekmēt uz
franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības pārvaldīšanu. Ir jāformulē arī plānotā
vajadzība pēc franšīzes ņēmēja kapitāla. Atbilstoši paredzētajām prasībām un kompetencēm, arī kapitālam tiek formulētas prelimināri potenciālo franšīzes ņēmēju
mērķgrupas, uz kurām tiek orientēta franšīzes tirgvedība un centieni piesaistīt franšīzes ņēmējus.
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Franšīzes devējam, kaut arī vispārināti, vajadzētu formulēt arī tipiskos teritorijas attīstības, vairāku struktūrvienību un master franšīzes ņēmēju profilus. Franšīzes devējam vajadzētu paturēt prātā, ka atšķirīgas franšīzes būtu jāpārdod dažāda profila investoriem un
uzņēmējiem. Divas galvenās prasības, ko var izmantot franšīzes ņēmēju klasificēšanai, ir
nepieciešamība, lai franšīzes ņēmēja rīcībā būtu noteikta apjoma kapitāls un nepieciešamība pēc ņēmēja progresīvām vadības kompetencēm. Bez šaubām, franšīzes ņēmēju
klasificēšanai vajadzētu un var izmantot arī citus kritērijus, tomēr tieši šie vislabāk atspoguļo atšķirīgus potenciālo ņēmēju tipus un ļauj devējiem pareizi orientēt savus centienus franšīzes tirgvedībā un pārdevumos. Franšīzes ņēmēju tipi parādīti 12. attēlā.

Liels

Tipiskie master
franšīzes ņēmēji

Tipiskie teritorijas
attīstības franšīzes
ņēmēji

Mazs

Progresīvu vadības kompetenču
nepieciešamība

Tipiskie vienas
struktūrvienības
franšīzes ņēmēji

Tipiskie vairāku
struktūrvienību
franšīzes ņēmēji

Mazs

Liels

Nepieciešamība pēc kapitāla

12. att. Franšīzes ņēmēju kategorijas.

Visvairāk kapitāla nepieciešams teritorijas attīstības un vairāku struktūrvienību franšīzes iegādei. Šādas franšīzes ņēmējiem ar savu vai aizņemtu kapitālu jāfinansē visu franšīzes līgumā noteikto struktūrvienību ierīkošana un darbības veikšana. Master franšīzes
ņēmēja darbībai nepieciešams mazāks kapitāla daudzums tāpēc, ka nav vajadzības
patstāvīgi atvērt struktūrvienības un investēt to izveidošanā. Master franšīzes ņēmējs,
pārstāvot devēju, veic tikai franšīzes ņēmēju piesaistīšanas, atbalsta un kontroles funkcijas, kam nav nepieciešams liels daudzums apgrozāmā kapitāla. Salīdzinot ar vairāku
struktūrvienību un teritorijas attīstības franšīzu pirkšanu, vienas struktūrvienības franšīzes ņēmējs arī investē ievērojami mazākus līdzekļus, jo viņam ir jāatver un ar apgrozāmo kapitālu jānodrošina tikai viena viņa pārvaldītā struktūrvienība.
Runājot par vadības kompetenci, augstākās prasības tiek izvirzītas master un teritorijas attīstības franšīzes ņēmējiem. Viņiem ne tikai lieliski jāpārzina vienas struktūrvienības vadība, bet arī jāpiemīt sistēmiskām tīkla vadības, tirgvedības, finanšu un citām
struktūrvienību tīkla pārvaldīšanai nepieciešamajām vadības kompetencēm. Vienas
struktūrvienības un vairāku struktūrvienību franšīzes ņēmējiem visbiežāk nav jārūpēFranšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana

73

jas nedz par franšīzes tīkla nacionālo tirgvedību un preču zīmes pozicionēšanu, nedz
arī par tīkla stratēģijas veidošanas un īstenošanas jautājumiem. Vajadzība pēc vadības
kompetencēm aprobežojas ar efektīvu un produktīvu struktūrvienību vadīšanu. Jāuzsver, ka mazāka nepieciešamība pēc vienas struktūrvienības franšīzes ņēmēja vadības
kompetencēm nenozīmē to, ka tā nav vajadzīga vispār. Lai veiksmīgi pārvaldītu kaut
vai tikai vienu struktūrvienību, ir nepieciešamas vadības pamatzināšanas un iemaņas.
5.3.2. Franšīzes ņēmējam nododamā zinātnība un sniedzamie pakalpojumi
Franšīzes devēja uzkrātā franšizējamās uzņēmējdarbības attīstības zinātnība ir viens
no būtiskiem vērtības, kas tiek nodota franšīzes ņēmējiem, avotiem. Plašākā nozīmē
jēdziens „zinātnība” ietver visu franšīzes devēja intelektuālo kapitālu, izņemot uzņēmējdarbības identitātes elementus un attiecību kapitālu. Plašāk par intelektuālā kapitāla sastāvdaļām runājām šīs grāmatas 3.5. nodaļā. Tajā pašā nodaļā rakstījām, ka visā
franšīzes devēja uzņēmējdarbības pastāvēšanas laikā franšīzes devējam ir jācenšas pēc
iespējas skaidrāk strukturēt esošo un radīt jaunu intelektuālo kapitālu, formalizēt pēc
iespējas lielāku to veidojošo elementu daļu un pienācīgi aizsargāt intelektuālā kapitāla
daļas, pārvēršot tās intelektuālajā īpašumā. Jāatzīst, ka daudzu franšīzes devēju iesācēju intelektuālais kapitāls mēdz būt nepietiekami strukturēts, formulēts un aizsargāts.
Frančaizinga kontekstā organizācijas zinātnībai var būt trīs formas:
• Formalizēta zinātnība ietver tādus franšīzes devēja organizācijas intelektuālā kapitāla objektus, kuri ir skaidri strukturēti, aprakstīti un sistēmiski tiek izmantoti uzņēmējdarbības vērtības radīšanas procesā. Tās var būt aprakstītas procedūras, instrukcijas, atgādnes, standarti, organizācijas vērtības, kompetenču matricas, personāla
mācību programmas utt.
• Neformalizēta zinātnība ietver tādus franšīzes devēja organizācijas intelektuālā kapitāla objektus, kuri nav aprakstīti, tomēr ir zināmi franšīzes devēja darbiniekiem
un tiek vairāk vai mazāk sistēmiski izmantoti uzņēmējdarbības vērtības radīšanas
procesā. Tie var būt nerakstīti noteikumi, neaprakstītas darbību secības, organizācijas tradīcijas, klientu apkalpošanas metodes utt.
• Nestrukturēta zinātnība ietver visus pārējos franšīzes devēja organizācijas intelektuālā kapitāla objektus, kuri nav strukturēti, aprakstīti un netiek sistēmiski izmantoti uzņēmējdarbības vērtības radīšanas procesā. Tās var būt vienreizējas problēmu
risināšanas metodes, unikālas atsevišķu darbinieku kompetences un pieredze, vadītājiem nezināmas darbinieku vienošanās par procesu izpildi utt.
Atkarībā no formas zinātnību franšīzes ņēmējam var nodot ar dažādiem līdzekļiem –
rokasgrāmatām, mācībām un ar metodisko palīdzību, kā arī pakalpojumiem.
Rokasgrāmatas ir galvenais līdzeklis, kā franšīzes devējs var nodot formalizētu zinātnību franšīzes ņēmējiem. Tās tiek dalītas šādās kategorijās:
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• struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmata paredzēta, lai franšīzes ņēmējam nodotu devēja zinātnību, saistītu ar biznesa procesu īstenošanu no franšīzes līgumu
parakstīšanas līdz struktūrvienības darbības sākumam, reglamentētu attiecīgās
franšīzes ņēmēja darbības un paredzētu franšīzes devēja un ņēmēja sadarbību un
savstarpējās saistības šajā posmā;
• struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata paredzēta, lai franšīzes ņēmējam nodotu devēja zinātnību, saistītu ar biznesa procesu īstenošanu uz franšīzes līguma
pamata strādājošas struktūrvienības darbībā, reglamentētu attiecīgās franšīzes ņēmēja darbības un paredzētu franšīzes devēja un ņēmēja sadarbību un savstarpējās
saistības šajā posmā;
• Darbinieka rokasgrāmatas paredzēta, lai konkrētus amatus ieņemošiem franšīzes ņēmēja darbiniekiem nodotu devēja zinātnību viņu tiešās atbildības jomā, formulētu viņu atbildību un tiesības, kā arī viņu darbības efektivitātes, rezultativitātes
un kvalitātes standartus.
Mācības ir galvenais līdzeklis, lai franšīzes ņēmējiem nodotu franšīzes devēja neformalizētu zinātnību. Tās tiek dalītas šādās kategorijās:
• sākotnējās mācības paredzētas uzņēmējdarbības vadības un konkrētu funkciju izpildes kompetenču sākotnējai apguvei un ar to saistītās franšīzes devēja zinātnības
nodošanai.
• periodiskās mācības paredzētas plānveida uzņēmējdarbības vadības un konkrētu
funkciju izpildes kompetenču apguvei un ar to saistītās franšīzes devēja zinātnības
nodošanai.
• speciālās (ad-hoc) mācības paredzētas franšīzes ņēmēju kompetenču apguvei
netipiskās uzņēmējdarbības situācijās.
Franšīzes devēja ņēmējam sniegtā metodiskā palīdzība un pakalpojumi ir galvenais
līdzeklis, kā franšīzes ņēmējam nodot nestrukturētu franšīzes devēja uzkrāto zinātnību
un nodrošināt franšīzes ņēmēja darbības atbilstību franšīzes devēja izvirzītajām prasībām. Palīdzības un pakalpojumu apjoms var būtiski variēt atkarībā no konkrētas franšīzes, tomēr var izdalīt to galvenās kategorijas:
• metodiskā palīdzība, kas ietver palīdzību pirms struktūrvienības darbības uzsākšanas tirgvedības jomā, biznesa vadības jomā un speciālās situācijās;
• kontrole un ieteikumu sniegšana pilnveidošanai kvalitātes un procesu standartu ievērošanas jomā un finanšu plānošanas, kā arī uzņēmējdarbības plāna īstenošanas jomā;
• citi pakalpojumi, kas visbiežāk ir unikāli un atkarīgi no konkrētā uzņēmējdarbības
modeļa.
Šajā franšīzes koncepcijas daļā franšīzes devējam vajadzētu vispārīgi formulēt zinātnības nodošanas līdzekļu sortimentu, saturu, sniegšanas biežumu, ilgumu, formu un
resursu apmēru, kas nepieciešami šo līdzekļu īstenošanai.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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5.3.3. Franšīzes ņēmējam nododamie uzņēmējdarbības identitātes elementi
Uzņēmējdarbības identitātes elementi, tāpat kā franšīzes devēja zinātnība, ir franšīzes
devēja intelektuālā kapitāla sastāvdaļa. Uzņēmējdarbības identitātes elementus veido
galvenā uzņēmējdarbības preču zīme, atsevišķu preču vai pakalpojumu zīmes, firmas
stils, dizains utt. Uzņēmējdarbības identitātes elementu ekskluzivitāte un atpazīstamība rada lielu daļu no franšīzes ņēmējam nododamās vērtības. Šajā franšīzes koncepcijas daļā jābūt noteiktam, kurus franšīzes devējam piederošos uzņēmējdarbības identitātes elementus viņš plāno nodot ņēmējam, kā tiks reglamentēta to izmantošana,
kā tie mērķtirgos tiks aizsargāti, kā norisināsies to popularizēšana un atpazīstamības
palielināšana.
5.3.4. Franšīzes ņēmēja maksa un citi franšīzes devēja ieņēmumi.
Franšīzes ņēmēja ieņēmumi tiek ģenerēti no franšīzes ņēmēju veiktajām franšīzes
maksām, samaksas par ņēmējiem sniegtajiem pakalpojumiem, no piegādātāju saņemtajām komisijas naudām un citiem avotiem. Visbiežāk lielākos franšīzes devēja ieņēmumus veido tieši franšīzes maksas.
Franšīzes maksa ir cena, ko franšīzes ņēmējs sedz par franšīzes devēja uzņēmējdarbības identitātes elementu, zinātnības un franšīzes devēja sniegto pakalpojumu izmantošanu. Franšīzes maksas tiek dalītas šādās kategorijās:
• Franšīzes sākuma maksa (angl. initial fee) parasti tiek veikta tūlīt pēc franšīzes līguma parakstīšanas. Šī maksa franšīzes ņēmējam dod tiesības pievienoties franšīzes tīklam un uzsākt uzņēmējdarbību uz franšīzes pamata, saņemt no franšīzes
devēja visu uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamo zinātnību un izmantot franšīzes devēja uzņēmējdarbības identitātes elementus. Sākuma maksas apjoms svārstās no dažiem līdz dažiem simtiem tūkstošiem eiro atkarībā no franšīzes darbības
nozares, franšīzes preču zīmes atpazīstamības, franšīzes devēja nododamās zinātnības unikalitātes u.tml. Franšīzes sākuma maksa tiek veikta vienā reizē, atkārtoti to
maksā tikai tad, ja franšīzes ņēmējs atver jaunu struktūrvienību vai pagarina franšīzes līguma spēkā esamību uz jaunu periodu. Visbiežāk franšīzes devēji sākuma
maksā ietver izmaksas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu franšīzes ņēmēja struktūrvienības atvēršanas procesā un sākotnējām franšīzes ņēmēja un viņa darbinieku
mācībām. Kaut bieži frančaizinga pasaulē tiek teikts, ka labam franšīzes devējam
nevajadzētu pelnīt no franšīzes sākuma maksām, tomēr realitātē viņš to var darīt, ja
ņēmēji piekrīt maksāt pietiekami lielu naudas summu.
• Periodiskā franšīzes maksa (angl. royalty) parasti tiek maksāta par franšīzes devēja uzņēmējdarbības modeļa, zinātnības un uzņēmējdarbības identitātes elementu
nepārtrauktu izmantošanu un franšīzes devēja sniegtajiem pakalpojumiem. Visbiežāk periodiskā franšīzes maksa sedz arī noteikta apmēra franšīzes devēja ņēmējam
sniegtās palīdzības izmaksas. Periodiskā franšīzes maksa tiek veikta periodiski (kat-
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ru mēnesi, ceturksni vai reizi gadā) un tiek izteikta kā procents no franšīzes ņēmēja
gūtajiem ieņēmumiem, peļņas vai pārdoto produktu/sniegto pakalpojumu apjoma. Šī maksa var būt fiksēta, kad noteikta lieluma summa tiek maksāta, neatkarīgi
no franšīzes ņēmēja darbības rezultātiem. Sastopamas arī šo metožu kombinācijas,
kad franšīzes ņēmējam ir pienākums aprēķināt periodisko maksu kā procentu no,
piemēram, ieņēmumiem, tomēr tai jābūt ne mazākai par iepriekš noteikto summu.
Periodiskās maksas, kas tiek veikta kā procents no ieņēmumiem, lielums ir ļoti atkarīgs no uzņēmējdarbības nozares. Nozarēs, kas prasa lielas investīcijas un kurās
ir salīdzinoši neliela peļņas marža, piemēram, restorānu vai mazumtirdzniecības
biznesā, šāda maksa var svārstīties no 2 līdz 8 procentiem. Nozarēs, kurās nav nepieciešamas lielas investīcijas un kurās ir salīdzinoši liela peļņas marža, piemēram,
vadības konsultāciju vai mācību biznesā, šāda maksa var sasniegt arī 15 līdz 20
procentus. Nosakot periodiskās maksas lielumu, franšīzes devējam būtu jāizvērtē
arī savas iesaistīšanās franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības pārvaldībā pakāpe. Jo
lielāku atbalstu ņēmējam plāno sniegt devējs un vairāk saistību tas plāno uzņemties pret ņēmēju, jo periodiskajai maksai jābūt lielākai. Dažkārt, it īpaši tirdzniecībā,
periodisko maksu var arī neņemt. Šādos gadījumos maksa tiek iekļauta ņēmējam
piegādātās produkcijas cenā.
• Maksas par franšīzes devēja papildu pakalpojumiem un atbalstu. Jau minējām, ka visbiežāk franšīzes devējs sākuma un periodiskajās maksās ietver noteikta apjoma izmaksas par palīdzības sniegšanu ņēmējam. Ja franšīzes ņēmējs vēlas
saņemt vairāk pakalpojumu un palīdzības no franšīzes devēja vai franšīzes devējs
ņēmēja vainas dēļ ir spiests veltīt viņam daudz vairāk uzmanības, nekā paredzēts,
devējam vajadzētu par šo papildu palīdzību, atbalstu un pakalpojumiem noteikt
samaksu.
• Citas maksas. Papildus sākuma un periodiskajām maksām var iekasēt arī citas
maksas, piemēram, maksu par reklāmu. Maksa par reklāmu ir paredzēta kopīga
franšīzes tīkla tirgvedības budžeta veidošanai, no kura tiek finansētas kopīgās un
visam franšīzes tīklam noderīgās tirgvedības aktivitātes, t. i., akcijas un tirgvedības
pasākumi, kas vērsti uz kopīgu franšīzes preču zīmes atpazīstamības veicināšanu.
Šos līdzekļus var izmantot centralizēti vai sadalīt izmantošanai ņēmējiem, īstenojot
tirgvedības kampaņas viņu apkalpotajos tirgos. Citas franšīzes maksas atsevišķu
franšīzu gadījumos var ietvert arī tā saucamo profesionālo pakalpojumu maksu
(angl. professional fee). Profesionālo pakalpojumu maksa visbiežāk paredzēta trešo
pušu, piemēram, juristu, auditoru, dizaineru un citu ekspertu pakalpojumu, kas obligāti jāiegādājas franšīzes ņēmējam, apmaksai.
Franšīzes devējs var paredzēt arī citus ieņēmumus, neskaitos šīs maksas. Piemēram,
viņš var saņemt komisijas naudu no preču vai pakalpojumu sniedzējiem, kas apkalpo franšīzes ņēmējus, maksu par centralizētu reklāmas pārdošanu, nomas maksu no
ņēmējiem par apakšnomā izdotām telpām utt. Taču jebkurā gadījumā šajā franšīzes
koncepcijas daļā franšīzes devējam vajadzētu prelimināri formulēt savu plānoto ieņēFranšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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mumu struktūru, detalizējot ienākumu avotus, to ģenerēšanas nosacījumus un periodiskumu.
Šajā franšīzes koncepcijā formulētie pašas franšīzes un franšīzes ņēmēju parametri
nav galīgi. Galīgais lēmums par minētajiem parametriem būs jāpieņem franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijā, vērtējot to atbilstību formulējamajai stratēģijai un to
adekvātumu vides faktoru kontekstā. Sagatavotā franšīzes koncepcija ir otrais no trim
rīkiem, kas tiks izmantoti, modelējot un vērtējot franšīzes devēja stratēģiskās izvēles.
Trešais un pēdējais rīks ir franšīzes ņēmēja un devēja darbības finansiālie modeļi, par
kuru sagatavošanu runāsim nākamajā nodaļā.
5.4. Finanšu darbības modeļu izstrāde
Finanšu darbības modeļi, kuri ir jāizstrādā franšīzes devējam, ietver tipiska franšīzes
ņēmēja un devēja investīciju, ieņēmumu un izdevumu prognozes un priekšnoteikumus šo prognožu izteikšanai. Labi izstrādātiem tipiska franšīzes ņēmēja un devēja darbības finanšu modeļiem vajadzētu ne tikai formulēt viņu darbības prognozes, bet arī
radīt priekšnoteikumus optimālu franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģisko lēmumu pieņemšanai.
Vispirms tiek sagatavots tipiska franšīzes ņēmēja finanšu darbības modelis. Tas tiek darīts tāpēc, ka tipiska franšīzes ņēmēja finanšu darbības modelī paredzētās investīciju,
izmaksu, ieņēmumu peļņas prognozes veido pamatu franšīzes devēja ieņēmumu un
izdevumu aprēķināšanai. Galvenā tipiska franšīzes ņēmēja un devēja finanšu darbības
modeļus apvienojošā saikne ir ņēmēja segtās maksas un maksājumi par sniegtajiem
pakalpojumiem. Šīs grāmatas 5.3.4. nodaļā aplūkojām galveno franšīzes maksu un citu
franšīzes devēja ieņēmumu struktūru. Turpmāk šajā nodaļā detalizēti izvērtēsim katra
šo finanšu darbības modeļu izstrādi.
5.4.1. Tipiskā franšīzes ņēmēja finanšu darbības modeļu izstrāde
Tipiskais franšīzes ņēmēja finanšu darbības modelis paredzēts, lai būtu iespējams izteikt finanšu prognozes uz franšīzes pamata strādājošai struktūrvienībai. Šis modelis
tiek izstrādāts, balstoties uz vēsturiskajiem franšizējamā biznesa struktūrvienību datiem, un paredzēts, lai uz tā bāzes izstrādātu franšīzes devēja darbības prognozes.
Vārds „tipisks” šī finanšu darbības modeļa nosaukumā netiek lietots nejauši. Tā nolūks
ir akcentēt to, ka šis finanšu modelis nav pielāgots konkrētam franšīzes ņēmējam, bet
ir universāls un atspoguļo kopējos jebkura tīklā strādājošā ņēmēja darbības finansiālos
aspektus.
Franšīzes devējam nevajadzētu izstrādāto ņēmēja darbības finanšu modeli izmantot
kā argumentu, kas paredzēts potenciālo franšīzes ņēmēju pārliecināšanai, ka franšīzes

78

Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana

iegāde atmaksāsies prognozēs aprēķinātajā laikā. Gadās, ka franšīzes devēji, vēloties
pēc iespējas ātrāk pārliecināt potenciālo franšīzes ņēmēju parakstīt franšīzes līgumu,
pārsūta viņam šo sagatavoto finanšu modeli. Šādu soli daudzi ņēmēji traktē kā franšīzes devēja solījumu vai pat garantiju, ka ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības uzņēmējdarbības rezultāti atbildīs atsūtītajā modelī norādītajām prognozēm. Pats par sevi
saprotams, ka katra franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības rezultāti lielāko tiesu ir atkarīgi
ne tikai un ne tādā mērā no franšīzes devēja pūlēm, bet ievērojami vairāk no konkrētā
tirgus apstākļiem un paša ņēmēja spējām un pašatdeves savā biznesā. Tāpēc franšīzes
devējs, atklājot potenciālajam ņēmējam tipiskā franšīzes ņēmēja darbības prognozes,
ne tikai rada nepamatotas cerības, bet arī ieprogrammē nākotnes konfliktu, kad franšīzes ņēmējs, nesasniedzis prognozēs formulētos rādītājus, prasīs no devēja kompensāciju par neizpildītajiem „solījumiem”.
Kaut arī devējam nevajadzētu izpaust potenciālajiem ņēmējiem visus tipiska franšīzes ņēmēja darbības finanšu modeļa datus, tomēr zināmu tajā esošo informāciju viņš
var izmantot franšīzes tirgvedības un ņēmēju novērtēšanas mērķiem. Piemēram, daudzi franšīzes devēji prasa, lai katrs potenciālais franšīzes ņēmējs patstāvīgi izstrādātu
struktūrvienības biznesa plānu. Atvieglojot šo uzdevumu, devējs var atklāt ņēmējam
galveno franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības izdevumu un ieņēmumu struktūru, tomēr
nevajadzētu norādīt nekādus skaitļus un konkrētas prognozes, kas saistītas ar vieniem
vai citiem izdevumiem vai ienākumiem. Tipiska franšīzes ņēmēja darbības finanšu modeli var izmantot arī potenciālā franšīzes ņēmēja patstāvīgi izstrādātā biznesa plāna
novērtēšanai un tā nepilnību konstatēšanai.
Zinot par tipiskā franšīzes ņēmēja darbības finansiālā modeļa uzdevumu, varam pāriet
pie tā izstrādes īpatnībām. Būtībā šo modeli izstrādā pēc tradicionāla biznesa plāna
finanšu prognožu struktūras. Tajā būtu jāatspoguļojas šādi aspekti:
• Franšīzes ņēmēja struktūrvienības atvēršanai nepieciešamo investīciju novērtējums:
o ilgtermiņa investīciju novērtējums (zeme, ēkas, iekārtas, remonts, licences, patenti, citas līdz darbības sākumam veicamās investīcijas utt.);
o nepieciešamības pēc apgrozāmā kapitāla novērtējums (nauda, debitoru parādi,
rezerves, kreditoru parādi, īstermiņa īpašuma atjaunošana utt.);
o atlikušās investīciju vērtības novērtējums aprēķinu perioda beigās (vērtē pēc
reālās tirgus vērtības perioda beigās).
• Finansējuma avoti:
o franšīzes ņēmēja kapitāla investīcijas;
o subsīdijas;
o kredīti un to atmaksas grafiks;
o citi finansējuma avoti.
• Ražošanas, pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas apjoma prognozes:
o produktu vai pakalpojumu sortiments;
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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o ražošanas, pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas jauda;
o jaudu koriģējošie faktori (sezonalitāte, atpazīstamības palielināšanās, klientu
plūsmas un lojalitātes pieaugums utt.).
Personāla prognozes:
o organizatoriskā struktūra;
o plāni par personāla nepieciešamību;
o konkrētu amatu darba algas izmaiņu plāni.
Darbības izdevumu prognozes:
o pārdošanas pašizmaksa (izejvielas, darba alga un citas pašizmaksas sastāvdaļas);
o darbības izdevumi (administrācijas personāla darba alga, elektrība, siltumenerģija, komunālie pakalpojumi, ekspluatācijas izdevumi, administratīvie izdevumi, tirgvedības izdevumi, remonta izdevumi, maksājamie procenti utt.);
o beznaudas un atgūstamie izdevumi (nolietošanās, PVN utt.);
o sākuma un periodiskās franšīzes maksas un citas summas, kas jāmaksā franšīzes
ņēmējam.
Ieņēmumu prognozes:
o produktu vai pakalpojumu cenu veidošana;
o ieņēmumi no produktu vai pakalpojumu pārdošanas;
o citi ieņēmumi.
Finanšu pārskatu prognozes:
o peļņas (zaudējumu) pārskats;
o bilances pārskats;
o naudas plūsmu pārskats.
Finanšu analīze:
o jutības analīze – optimistiskā, reālā un pesimistiskā prognoze;
o lūzuma punkta aprēķināšana;
o atmaksāšanās laika aprēķināšana.

Sagatavojot tipiska franšīzes ņēmēja darbības finansiālo modeli, devējam vajadzētu
atstāt iespēju ērti koriģēt tā pieņēmumus, lai šo modeli varētu izmantot, izstrādājot
finanšu prognozes tipiskam franšīzes ņēmējam dažādos tirgos.
5.4.2. Franšīzes devēja darbības finanšu modeļa izstrāde
Franšīzes devēja darbības finanšu modelis ir paredzēts franšīzes devēja uzņēmējdarbības finanšu plānošanai. Būtībā franšīzes devēja un ņēmēja darbības finanšu modeļu
struktūras ir vienādas, tomēr franšīzes devēja modelī parādās daži tikai viņa biznesam
raksturīgu investīciju, izdevumu un ieņēmumu veidi.
Viena no galvenajām franšīzes devēja darbības finanšu modeļa sastāvdaļām, no kurām
ir atkarīgas investīciju, izdevumu un ieņēmumu prognozes, ir franšīzes devēja uzņē-
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mējdarbības izveidošanas un franšīzes tīkla attīstības plāni. Franšīzes tīkla attīstības
plāns būtu jāveido vidēji ilgam periodam, tas ir, 5–7 gadiem. Franšīzes tīkla attīstības
plānu formulēšana tiek sākta ar attīstības posmu un franšīzes ņēmēju skaita pieauguma noteikšanu mērķtirgos. Franšīzes tīkla attīstību var sadalīt vairākos galvenajos
posmos:
• Attīstības sākumposms, kad franšīzes devējs pilnveido franšīzi un apgūst franšīzes biznesa nianses. Šis posms var ilgt aptuveni 1–2 gadus. Tā laikā franšīzes devējam vajadzētu censties koncentrēties nevis uz pārdoto franšīzu skaitu, bet uz
sadarbības ar franšīzes ņēmējiem kvalitāti. Franšīzes devējam ir jācenšas, lai pirmie
vienas struktūrvienības franšīzes ņēmēji kļūtu par viņa partneriem, palīdzētu viņam pilnveidot franšīzes dokumentus, parametrus un nosacījumus. Kaut arī nav
iespējams pamatoti noteikt, cik jaunu franšīzes ņēmēju būtu jārodas tīklā tā attīstības sākumposmā, tomēr praksē visbiežāk šis skaitlis nepārsniedz 5–10 franšīzes
ņēmējus. Šajā posmā devējam ieteicams pārdot vienas struktūrvienības franšīzes
un tikai dažos tajos tirgos (ieskaitot arī mājas tirgu), kurus viņš labi pazīst un kuri ir
viegli un ātri sasniedzami, jo franšīzes pilnveidošanas procesā devējam visticamāk
nāksies bieži viesoties savu pirmo ņēmēju struktūrvienībās. Šajā posmā franšīzes
devējam pastiprināta uzmanība jāvelta franšīzes tirgvedībai, lai tiktu sagatavota
augsne franšīzes ņēmēju piesaistīšanai nākamajā posmā.
• Attīstības paātrināšanās posms, kad franšīzes devējs pilnveido franšīzes tīkla
atbalsta infrastruktūru un apgūst tīkla vadības nianses. Šis posms var ilgt aptuveni 2–3 gadus. Tā laikā franšīzes devējam būtu jācenšas palielināt franšīzu pārdošanas tempus. Ja sākumposmā 3–5 franšīzu pārdošana gadā bija pilnīgi pieņemama, tad attīstības paātrināšanās posmā būtu jācenšas pārdot 15–25 jaunas
franšīzes gadā. Šajā posmā franšīzes devējam vairs nevajadzētu eksperimentēt ar
vienas struktūrvienības franšīzes parametriem un nosacījumiem, bet sākt mācīties strādāt ar vairāku struktūrvienību un teritorijas attīstības franšīzes ņēmējiem.
Kaut arī ir ieteicams, lai šajā posmā devējs turpinātu attīstību tajos dažos tirgos,
kur viņam jau ir vienas struktūrvienības ņēmēji, tomēr, ja devējam ir pietiekamas
finanšu rezerves, viņš var sākt raudzīties arī uz citiem, mazāk pazīstamiem un tālākiem tirgiem. Tirgu izvēle ir atkarīga no franšīzes devēja izmantotajiem kritērijiem, tomēr ir visai loģiski attīstīties uz lielākiem tirgiem, kuru robežās tīklam būtu
vairāk attīstības potenciāla. Attīstības sākumposmā un attīstības paātrināšanās
posmā franšīzes devējam ieteicams izvēlēties proaktīvu attīstības politiku, respektīvi, pašam jau iepriekš izvēlēties, kuros tirgos attīstīt tīklu, laikus ignorējot
piedāvājumus pārdot franšīzi attīstības plānā neparedzētos tirgos. Šāds proaktīvs
skatījums uz attīstību ļauj sakopot aizvien vēl ierobežotos resursus, lai darbība
būtu veiksmīga dažos tirgos.
• Straujās attīstības posms, kad franšīzes devējs turpina pilnveidot un paplašina
franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūru, kā arī noslīpē tīkla apkalpošanas un vadības
kompetences. Straujās attīstības posms var norisināties tik ilgi, kamēr to spēj uzturēt franšīzes devējs. Šajā posmā franšīzes devējs var pārtraukt pārdot vienas strukFranšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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tūrvienības franšīzes un orientēties tikai uz teritorijas attīstības un master franšīzu
pārdošanu. Jāpiemin, ka sastopami franšīzes devēji, kas pieņem stratēģisku lēmumu attīstīties, pārdodot tikai vienas struktūrvienības franšīzes. Straujas attīstības
posmā franšīzes devējs var atļauties kombinēt proaktīvu un reaktīvu tīkla attīstību.
Reaktīvas tīkla attīstības mērķis ir reaģēt uz katru nopietnāku pieprasījumu no jebkuras valsts, operatīvi novērtējot šī tirgus pievilcību attīstībai un, ja tirgus pievilcība
ir pietiekama, pieņemt lēmumu attīstīties šajā tirgū. Franšīzes devējs, kombinējot
proaktīvu un reaktīvu attīstību un pārdodot teritorijas attīstības un master franšīzes,
var sasniegt neticamus attīstības tempus. Piemēram, uzņēmums „Choice Hotels International” no 2007. gada līdz 2010. gadam spēja paplašināt savu franšīzes tīklu
no 5470 aptuveni līdz 6070 struktūrvienībām. Tas nozīmē, ka vidēji šajā laikā tika
atvērtas vairāk nekā 2,8 struktūrvienības nedēļā. Pazīstamais uzkodu tīkls „Subway”
ir spējis parādīt vēl ātrāku attīstības tempu. No 2007. līdz 2010. gadam tas atvēra
vairāk nekā 5200 jaunu struktūrvienību, tas atbilst attīstības ātrumam aptuveni 3,6
struktūrvienības dienā.
Palielinoties franšīzes ņēmēju skaitam, vajadzētu pieaugt franšīzes devēja organizācijā strādājošo speciālistu skaitam, tirgvedības, franšīzes devēju apkalpošanas un tīkla
vadības budžetam. Atbilstoši plānotajiem franšīzes tīkla attīstības tempiem franšīzes
devējam būtu jāplāno franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras attīstība un tai nepieciešamās investīcijas.
Franšīzes devēja, tāpat kā jebkura cita uzņēmējdarbība, ir cieši saistīta ar investīcijām.
Kaut arī franšīzes tīkla attīstībai nepieciešams ievērojami mazāks apjoms investīciju,
salīdzinot kaut vai ar savu struktūrvienību tīkla paplašināšanu, tomēr arī tā prasa attiecīgus līdzekļus. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības sākumā var rasties nepieciešamība pēc investīcijām pamatlīdzekļos. Plašāk to neaplūkosim, jo šī nepieciešamība ir
ļoti atkarīga no konkrētā franšīzes devēja uzņēmējdarbības specifikas. Franšīzes devējs
saskarsies arī ar nepieciešamību investēt nemateriālajos ieguldījumos, dažas no šīm
investīcijām raksturīgas tikai franšīzes devēja uzņēmējdarbībai. To kategorijas aplūkosim plašāk:
• franšizējamās uzņēmējdarbības intelektuālā kapitāla, uz kura pamata tika radīta
franšīze, vērtība;
• investīcijas franšīzes un franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras radīšanā;
• investīcijas franšīzes, franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras un uzņēmējdarbības
modeļa pilnveidošanā.
Pirmo investīciju kategoriju veido franšizējamās uzņēmējdarbības intelektuālais kapitāls, kas aprakstīts šīs grāmatas 3.5. nodaļā. Visu uzkrāto franšīzes devēja zinātnību,
darbības procedūras, standartus un citus intelektuālā kapitāla elementus, uz kuru pamata tiks veidota franšīze, var iekļaut franšīzes devēja investīciju sarakstā, tomēr to
tā vai citādi tomēr nāksies novērtēt naudas izteiksmē. To iespējams īstenot vai nu ar
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intelektuālā kapitāla tirgus vērtības noteikšanas metodēm (to ir daudz, taču tās ir diezgan sarežģītas), vai arī, izmantojot atlikušās izdevumu intelektuālā kapitāla radīšanai
vērtības noteikšanas paņēmienu (šī metode ir vienkāršāka).
Otra franšīzes devēja investīciju kategorija ietver visas investīcijas franšīzes un franšīzes
tīkla atbalsta infrastruktūras veidošanā. Visbiežāk šajā posmā devējs neinvestē materiālo pamatlīdzekļu iegādē, toties daudz investē nemateriālo ieguldījumu veidošanā, tas
nozīmē, franšīzes ņēmēja rokasgrāmatu, mācību programmu un citu metodisko materiālu izstrādāšanā, preču zīmju aizsardzībā utt. Šādiem nemateriālā ieguldījuma veidošanas izdevumiem var pieskaitīt franšīzes devēja darbinieku darba izmaksas, materiālā
un nemateriālā īpašuma nolietošanās un ekspluatācijas izdevumus, komunikācijas un
braucienu izdevumus, konsultantiem un citām trešajām pusēm samaksāto naudu utt.
Trešās kategorijas investīcijas ir saistītas ar franšīzes, franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras vai franšizējamā uzņēmējdarbības modeļa pilnveidošanu. Šīm investīcijām var
pieskaitīt produktu vai pakalpojumu inovāciju izstrādes izdevumus, vadības sistēmu
ieviešanu, jaunu mācību programmu izstrādi, rokasgrāmatu pilnveidošanu, saistību
ar klientiem vadības informācijas sistēmas ieviešanu utt. Franšīzes devējs atkarībā no
viņa uzņēmumā izmantotajiem grāmatvedības noteikumiem minētos izdevumus var
pieskaitīt vai nu darbības izdevumiem un norakstīt, vai arī reģistrēt tos kā nemateriālā
ieguldījuma izmaksas, to summu iekļaujot ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kategorijā.
Franšīzes devēja kārtējos izdevumus var dalīt šādās kategorijās:
• franšīzes tīkla attīstības izdevumi;
• franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras kārtējie izdevumi.
Franšīzes tīkla attīstības izdevumi ietver izdevumus, kas saistīti ar franšīzes preču zīmes
stiprināšanu un jaunu franšīzes ņēmēju piesaistīšanu tīklam. Šajā kategorijā ietilpst izdevumi, kurus var piešķirt:
• jaunu tirgus pētījumu veikšanai, tirgvedības stratēģijas radīšanai un pielāgošanai,
tirgvedības līdzekļu ražošanai, franšīzes tīmekļa vietnes uzturēšanai, tirgvedības
kampaņu un aktivitāšu īstenošanai utt.;
• franšīzes piemērošanai jauniem tirgiem, dalībai pasākumos, kas paredzēti komunikācijai ar potenciālajiem franšīzes ņēmējiem, potenciālo franšīzes ņēmēju novērtēšanai, juridiskās palīdzības sniegšanai franšīzes līguma parakstīšanas laikā utt.
Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras kārtējie izdevumi ietver ilgtermiņa ieguldījumu
nolietošanās, to ekspluatācijas, apgrozāmo līdzekļu iegādes, darbinieku darba algu,
viņu kvalifikācijas celšanas, komunikācijas, braucienu un citus izdevumus. Šos izdevumus var iekļaut vienā no trim grupām – franšīzes devēja organizācijas administratīvajiem izdevumiem, franšīzes tīkla apkalpošanas izdevumiem un franšīzes tīkla vadības izdevumiem. Franšīzes tīkla apkalpošanas izdevumu grupai vēl varētu pieskaitīt
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franšīzes ņēmējiem piegādājamo preču iegādes vai ražošanas izdevumus, izdevumus
trešo pušu sniegto pakalpojumu iegādei, jaunu piegādātāju un partneru meklēšanas
un attiecību veidošanas izdevumus utt.
Franšīzes devējs, kad viņš ir paredzējis franšīzes ņēmējiem sniedzamo pakalpojumu
un atbalsta apjomu, kā arī novērtējis investīcijām un apgrozāmajam kapitālam nepieciešamo līdzekļu apmēru, var formulēt franšīzes maksas lielumu. Atcerēsimies, ka par
franšīzes devēja maksas struktūras veidošanu runājām šīs grāmatas 5.3.4. nodaļā. Būtiski ir pievērst uzmanību tam, ka praksē sastopamas daudzas franšīzes maksas aprēķināšanas metodes.
• Visbiežāk izmantojamās franšīzes sākuma maksas aprēķināšanas metodes ir:
o Izdevumu novērtēšanas metode. Franšīzes sākuma maksa tiek aprēķināta tā,
lai segtu franšīzes devēja izdevumus franšīzes radīšanai (proporcionālu daļu
vienam ņēmējam), franšīzes ņēmēja piesaistīšanai, franšīzes ņēmēja atbalstam,
līdz struktūrvienības darbības sākumam, ņēmēja un viņa darbinieku sākuma
mācībām, kā arī ģenerētu vēlamo peļņu.
o Investīciju novērtēšanas metode. Franšīzes sākuma maksa tiek saistīta ar franšīzes ņēmēja investīciju apmēru jaunas struktūrvienības atvēršanā. Izmantojot
šo metodi, franšīzes sākuma maksa var veidot 10–25 procentu lielu summu no
ņēmēja investīcijām struktūrvienības atvēršanā. Jo lielāka ir investīciju summa,
jo mazāks procents tiek piemērots.
• Visbiežāk izmantojamās periodiskās franšīzes maksas aprēķināšanas metodes ir:
o Izdevumu novērtēšanas metode. Periodisko franšīzes maksu aprēķina tā, lai
segtu uz vienu ņēmēju attiecināmo franšīzes devēja kārtējo izdevumu daļu un
ģenerētu devējam vēlamo peļņu.
o Ienesīguma novērtēšanas metode. Periodiskā franšīzes maksa tiek saistīta ar
franšīzes ņēmēja darbības ienesīguma prognozēm. Piemērojot šo metodi, periodiskā franšīzes maksa var veidot 20–35 procentus no franšīzes ņēmēja ieņēmumu ienesīguma. Jo mazāks ienesīgums, jo zemākai procentos jābūt periodiskajai franšīzes maksai.
o Investīciju atdeves novērtēšanas metode. Periodiskā franšīzes maksa tiek
saistīta ar starpību starp vēlamo franšīzes ņēmēja investīciju atdevi un viņa plānoto peļņu franšīzes līguma spēkā esamības laikā. Atkarībā no uzņēmējdarbības nozares franšīzes ņēmēji var cerēt uz franšīzes struktūrvienības atvēršanā
investētās naudas atdevi 3–5 gadu laikā. Izdalot plānoto investīciju summu ar
vēlamo investīcijas atdeves periodu, iegūsim vēlamo franšīzes devēja investīciju gada atdeve. Salīdzinot ar tipiskā franšīzes ņēmēja biznesa plānā aprēķinātām reālām peļņas prognozēm, iegūsim starpību, kuru var izmantot franšīzes
periodisko maksu maksāšanai.
Aprēķinot tirgvedības maksas un franšīzes ņēmējiem sniedzamo pakalpojumu cenas,
devējs var izmantot vienu no jau minētajām metodēm, tomēr vairāk ieteicams lietot
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izdevumu novērtēšanas metodi. Franšīzes devējam nevajadzētu būt ļoti optimistiski
noskaņotam finanšu prognožu izveides un franšīzes maksas aprēķināšanas laikā. Jāatceras, ka franšīzes tīkla attīstības sākumā viena ņēmēja apkalpošanas izmaksas vidēji
būs lielākas, bet vidējie ieņēmumi no viena ņēmēja mazāki, salīdzinot ar turpmākiem
attīstības posmiem. To ievērojot, franšīzes devējam ir jāparedz pietiekamas naudas rezerves, lai tīkla attīstības sākuma posmā resursu deficīta dēļ neciestu franšīzes ņēmēju
apkalpošanas kvalitāte vai nepalēninātos paredzētie attīstības tempi.
Aprēķinot franšīzes maksas, devējs nedrīkst aizmirst, ka to maksāšana nedrīkstētu nepamatoti pagarināt franšīzes ņēmēja investīciju atdeves periodu vai radīt zaudējumus
franšīzes ņēmēja biznesam. Jāpatur prātā, ka visbiežāk pat visveiksmīgāko franšīzes
devēju investīciju atmaksāšanās periods ir garāks nekā viņa ņēmējiem. Ja tipiskais
franšīzes ņēmējs cer, ka viņa investīcijas biznesa uzsākšanai atmaksāsies 3–5 gados,
franšīzes devējiem vajadzētu orientēties uz 5–8 gadu vai pat ilgāku periodu. Franšīzes
devējam ir jāatceras, ka viņa uzņēmējdarbība ir ilglaicīga un nozīmīgāks mērķis par
kārtējās peļņas gūšanu ir franšīzes devēja uzņēmējdarbības vērtības palielināšana ilgtermiņā.
Pēc tam, kad ir sagatavots trešais un pēdējais rīks, kas tiks izmantots franšīzes devēja
stratēģisko izvēļu modelēšanai un vērtēšanai, ir pienācis īstais laiks sākt pašas stratēģijas izstrādāšanu.
5.5. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijas izstrāde
Par uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes teorētiskajiem pamatiem sākām runāt šīs
grāmatas 3.3. nodaļā. Šajā nodaļā praktiski aplūkosim franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes soļus. Jāatceras, ka stratēģiju definējam kā integrētu izvēļu
un lēmumu kompleksu, kas ļauj uzņēmumam konkrētajā nozarē ieņemt tādu pozīciju,
kura ilgtermiņā tam ļaus gūt vairāk peļņas, salīdzinot ar to, ko nopelnīs konkurenti. Šajā
nodaļā aplūkosim gan vispārējo stratēģijas izstrādes procesu, tā specifiskus stratēģiskus lēmumus, kas jāpieņem franšīzes devējam.
5.5.1. Stratēģijas izstrādes process
Pirms stratēģijas formulēšanas nepieciešams pieņemt lēmumu par stratēģiskās plānošanas laika horizontu. Stratēģijas ilgums ir ļoti atkarīgs no uzņēmējdarbības nozares un
no biznesa pozīcijas tās pastāvēšanas ciklā. Jo vairāk dinamikas un izmaiņu ir nozares
vidē, jo īsākam laikam izstrādā stratēģiju. Jo agrāka ir uzņēmējdarbības nozares pastāvēšanas fāze, jo īsāks ir stratēģijas laika horizonts. Jo stabilāka ir uzņēmējdarbības nozare, jo ilgākam laikam var izstrādāt stratēģisko plānu. Jo vairāk nobriedis pats bizness,
jo stratēģijas laika horizonts var būt tālāks. Franšīzes devējiem viņa uzņēmējdarbības
sākumā ieteicams paredzēt 5–7 gadu stratēģisko plānu.
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Stratēģijas radīšanas procesu veido daudz secīgu soļu, daļa no tiem jau aprakstīta šajā
grāmatā. Integrēts stratēģiskā plāna izstrādes process parādīts 13. attēlā.

Misijas un vīzijas apstiprināšana

Vides analīze
Stratēģisko lēmumu pieņemšana
Stratēģiskās kartes izstrāde

Uzdevumu, kritēriju un to nozīmju noteikšana

Stratēģisko iniciatīvu formulēšana
13. att. Stratēģiskā plāna izstrādes process.

Pirmais solis stratēģiskā plāna izstrādes procesā – misijas un vīzijas formulēšana. Par
konkrēto soli plaši runājām šīs grāmatas 5.1. nodaļā. Otrs stratēģijas izstrādes solis –
vides analīze – arī plaši aplūkots šīs grāmatas 5.2. nodaļā. Turpmāk šajā nodaļā raksturosim atlikušos stratēģiskās plānošanas soļus.
Kopumā stratēģijas formulējumā varat aplūkot šīs piecas izvēles jeb stratēģiskos lēmumus:
• Kāds būs mūsu uzņēmējdarbības ekonomiskais modelis?
• Kurus patērētājus mēs apkalposim, kur un kādas preces vai pakalpojumus mēs viņiem sniegsim?
• Kā mūsu uzņēmējdarbība radīs vērtību patērētājiem?
• Kādiem resursiem un kompetencēm jābūt mūsu organizācijas rīcībā?
• Kādas stratēģiskās iniciatīvas ir nepieciešamas, lai varētu īstenot stratēģiju?
Lai uz šiem jautājumiem sniegtu strukturētu atbilžu shēmu, var izmantot Roberta
Kaplana un Deivida Nortona izveidoto stratēģiskās kartes modeli. Izmantojot šo modeli, stratēģiju formulē tā, lai tā būtu sabalansēta četros galvenajos griezumos – finanšu, klientu, procesu un darbinieku/organizācijas. Unificētas stratēģiskās kartes paraugs
atspoguļots 14. attēlā.
Attēloto stratēģiskās kartes modeli var izmantot, lai izklāstītu un savstarpēji saistītu
galvenos organizācijas stratēģiskos mērķus. Šis process sākas ar finanšu mērķu formulēšanu, kas, ja tiks īstenots, noteiks uzņēmējdarbības vērtības pieaugšanu un vīzijas
sasniegšanu. Pēc tam jāformulē mērķi, kas saistīti ar patērētāju segmentu un tam sniedzamajiem vērtības piedāvājumiem, kuru sasniegšana radīs priekšnoteikumus finanšu
mērķu īstenošanai. Tad tiek formulēti mērķi vērtības radīšanas procesu pilnveidošanai.
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Uzņēmējdarbības
vērtība ilgtermiņā

Finanšu
griezums

Jauni ienākumu
avoti

Lielāka
patērētājiem
radītā vērtība

Optimizēta
tēriņu struktūra

Optimizēta
īpašuma
izlietošana

Uzņēmējdarbības vērtības piedāvājums
Klientu
griezums

Procesu
griezums

Darbinieku /
organizācijas
griezums

Cena
Kvalitāte

2

Savlaicīgums
Ekskluzīvas īpašības

Apkalpošana
Attiecības

Preču
zīme

Inovāciju
process

Ar klientiem
uzturēto
attiecību
vadības process

Ražošanas,
pakalpojumu
sniegšanas,
pārdošanas
process

Sociālās
atbildības
vadības process

Stratēģiskās
kompetences

Stratēģiskās
tehnoloģijas

Klimats
organizācijā

Stratēģiskās
iniciatīvas
14. att. Tipiska stratēģiskā karte.

1

Līderība un
korporatīvā
pārvaldība

3

4

5

Kāds būs mūsu
uzņēmējdarbības ekonomiskais modelis?
Kurus patērētājus mēs apkalposim, kur un
kādas preces vai
pakalpojumus
mēs viņiem
sniegsim?
Kā mūsu uzņēmējdarbība
definētajiem
patērētājiem
radīs definēto
vērtību?
Kādiem resursiem
un kompetencēm
jābūt mūsu
organizācijai?
Kādas stratēģiskās
iniciatīvas ir
nepieciešamas,
lai varētu īstenot
stratēģiju?

To īstenošana nodrošinās klientu šķērsgriezuma mērķu sasniegšanu. Visbeidzot tiek
formulēti mērķi organizācijas resursiem darbinieku kompetencēm. To sasniegšana radīs pamatu vērtības radīšanas procesu mērķu sasniegšanai.
Pēc tam, kad visos četros griezumos ir formulēti un savstarpēji saistīti organizācijas
stratēģiskie mērķi, jāformulē to skaitliskā vērtība. Tas tiek īstenots šādos soļos:
• Katra mērķa sasniegšanai tiek formulēts konkrēts uzdevums vai uzdevumi. Uzdevumam ir ļoti konkrēti un nepārprotami jānosaka, kas jāsasniedz organizācijai stratēģijas īstenošanas procesā, lai tiktu īstenoti tās stratēģiskie mērķi.
• Katram no formulētajiem uzdevumiem tiek noteikta tā būtību vislabāk atspoguļojošā mērvienība vai īstenošanas kritērijs. Kritēriju nepieciešams formulēt, lai būtu
iespējams vērot un mērīt progresu uzdevumu izpildē un stratēģijas īstenošanā.
• Pēc tam tiek formulēta kritērija pašreizējā vērtība un vērtība, kas jāsasniedz stratēģiskās plānošanas perioda beigās. Pašreizējā un paredzētā stāvokļa vērtību formulēšana
skaidri parāda pārrāvumu, uz kura samazināšanu vai likvidēšanu ir orientēta stratēģija.
• Visbeidzot ir jāformulē stratēģiskās iniciatīvas, kuru īstenošanai vajadzētu nodrošināt to, lai konkrētā uzdevuma īstenošanas kritērija vērtība stratēģijas īstenošanas
periodā mainītos no pašreizējās uz paredzēto, respektīvi, lai tiktu pārvarēts konkrēFranšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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tais stratēģiskais pārrāvums. Formulētajām stratēģiskajām iniciatīvām nepieciešama detalizācija, norādot augstākā līmeņa vadītāju, kas uzraudzīs iniciatīvas īstenošanu, par iniciatīvas īstenošanu atbildīgo darbinieku, precīzus iniciatīvas sākuma
un beigu datumu, skaidrus iniciatīvas īstenošanas rezultātus, paredzamo iniciatīvas
ietekmi uz attiecīgā kritērija vērtības izmaiņām, iniciatīvas īstenošanas budžetu un
resursus iniciatīvas īstenošanai. Kad ir formulētas visas stratēģiskās iniciatīvas, ir
laiks tās sakārtot pēc prioritātes. Zinot, ka organizāciju rīcībā ir ierobežoti resursi
un kompetences, visbiežāk nav iespēju kvalitatīvi īstenot visas formulētās iniciatīvas. Šī iemesla dēļ iniciatīvas jāsakārto pēc to ietekmē esošā uzdevuma svarīguma,
organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanas un iniciatīvas ietekmes mēroga šī
uzdevuma īstenošanai. Jāuzsver fakts, ka stratēģiskās iniciatīvas būtībā atšķiras no
organizācijas ikdienas darba. Tās ir unikālas aktivitāšu kombinācijas, kas ietekmē
stratēģisko, nevis operatīvo mērķu sasniegšanu. Piemēram, franšīzes struktūrvienības atvēršana, rokasgrāmatas izstrāde vai sakariem ar klientiem paredzētas vadības
informācijas sistēmas ieviešana ir stratēģiskās iniciatīvas, bet struktūrvienību atvēršana vai sakaru uzturēšana ar klientiem jau ir operatīvā darbība.
1. tabulā parādīti daži mērķu formulēšanas paraugi.
1. tabula. Stratēģisko mērķu detalizācija

Uzdevumi

Kritēriji

Pašreizējā
vērtība

Paredzētā
vērtība

Stratēģiskās
iniciatīvas

Paaugstināt
franšīzes
ņēmēju
piesaistīšanas
efektivitāti

Parakstīto
līgumu un
pieprasījumu
attiecība,
procentos

2
procenti

10
procenti

Franšīzes devēju
piesaistīšanas
rokasgrāmatas
izstrāde un ieviešanā

Paātrināt
jaunu struktūrvienību
atvēršanu

Vidējais
struktūrvienības
atvēršanas laiks
dienās

185
dienas

120
dienas

Radīt projekta
vadības kompetences
struktūrvienību
atvēršanas komandā

Uzdevumu īstenošanas kritēriju paredzētās vērtības vēlāk sadala daļās, lai būtu iespējams noteikt to vērtības īsākam laika periodam. Tādā veidā ambiciozās stratēģisko uzdevumu kritēriju paredzētās vērtības tiek sadalītas gada, mēneša, nedēļas vērtībās, kas
kļūst par taktiskajiem darbības rādītājiem. Arī uzdevumus var detalizēt un nolaist pa
organizācijas līmeņiem no augšas uz apakšu. Arī katram zemāka līmeņa uzdevumam
tiek noteikti tā īstenošanas kritēriji, formulētas to pašreizējās un paredzētās vērtības.
Šis process tiek saukts par stratēģijas kaskādi. Veiksmīgi īstenojot stratēģijas kaskādi,
var panākt, lai ikviens darbinieks katras dienas sākumā zinātu, kas viņam konkrētajā
dienā ir jāpaveic organizācijas stratēģijas īstenošanā, savukārt tās pašas dienas beigās
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viņš varēs izmērīt savas darbības rezultātus un savu ieguldījumu organizācijas stratēģisko mērķu īstenošanā. Organizācijas, kam ir modernas stratēģijas vadības sistēmas,
spēj ne tikai nodrošināt efektīvu stratēģijas kaskādi, bet arī nepārtrauktu datu plūsmu
par stratēģijas īstenošanas progresu no apakšas uz augšu. Šādas informācijas dinamiska saņemšana ļauj organizācijas vadītājiem īpaši operatīvi redzēt novirzes stratēģijas
īstenošanas procesā un apkopot operatīvo informāciju, ko pēcāk izmanto jaunu hipotēžu izvirzīšanai un nepārtrauktai stratēģisko lēmumu pilnveidošanai. Šeit īsi aprakstītais sistēmiskais stratēģijas vadības process balstās jau iepriekš minētā Roberta
Kaplana un Deivida Nortona radītajā integrētajā stratēģijas vadības metodikā, ko plaši
izmanto visā pasaulē un kas uzņēmumiem ļauj sasniegt īpaši nozīmīgus rezultātus.
5.5.2. Franšīzes devēja stratēģiskie lēmumi
Šajā nodaļā īsi aprakstīsim stratēģiskos lēmumus, kas jāpieņem franšīzes devējam, veidojot savas ilglaicīgās attīstības stratēģiju.
Atspēriena punkts franšīzes devēja stratēģijas formulēšanai ir apstiprinātā franšīzes
devēja uzņēmējdarbības misija un vīzija. Ievērojot vīziju un misiju, noteiktās ārējās vides iespējas un draudus, franšīzes devēja uzņēmējdarbības iekšējās stiprās un vājās
puses, franšīzes devējam ir jāizvēlas viena no stratēģiskajām konkurences priekšrocību
iegūšanas un saglabāšanas stratēģijām – darbības izcilības, diferenciācijas vai fokusēšanās stratēģija. Pēc tam, kad ir skaidrs, kādas konkurences priekšrocības centīsies
iegūt franšīzes devējs, jāpieņem stratēģiskie lēmumi un jānosaka stratēģiskie mērķi
šādiem līmeņiem:
• Franšīzes koncepcijas līmenī jāpieņem lēmumi par franšīzes ņēmēja profilu, franšīzes ņēmējam nododamo zinātnību un sniedzamo pakalpojumu apmēru, franšīzes ņēmējam nododamajiem uzņēmējdarbības identitātes elementiem un maksām, kas būs jāmaksā franšīzes ņēmējam.
• Franšīzes tīkla attīstības līmenī jāpieņem lēmumi par franšīzes tīkla attīstības
ģeogrāfiju, izmantojamo attīstības veidu, franšīzes tirgvedību un franšīzes ņēmēju
piesaistīšanu.
• Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras attīstības jomās jāpieņem lēmumi par
franšīzes devēja organizācijas, franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras un franšīzes
tīkla vadības infrastruktūras attīstību.
Daļa prelimināro hipotēžu, kuras veido pamatu lēmumu pieņemšanai, tika formulētas
pirms tam izstrādātājos dokumentos – franšīzes koncepcijā un franšīzes devēja darbības finanšu modelī. Šajā stratēģiskās plānošanas posmā jāizvirza arī pārējās hipotēzes
katram no stratēģiskajiem lēmumiem.
Kad ir formulētas visu stratēģisko lēmumu hipotēzes, šīs hipotēzes ir jāpārbauda, jāsaskaņo savā starpā un uz to pamata jāpieņem galīgie stratēģiskie lēmumi. Ideālā gaFranšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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dījumā stratēģisko lēmumu kopumam ir jānodrošina līdzsvars starp šīm galvenajām
faktoru grupām, kas nosaka veiksmīgu franšīzes devēja uzņēmējdarbību:
• Franšīzes ņēmēju vajadzības un iespējas. Tipiskais franšīzes ņēmējs, pērkot franšīzi, cer izveidot pelnošu un stabilu uzņēmējdarbību īsā laikā un ar mazāku risku,
turklāt attīstīt to efektīvāk nekā to varētu izdarīt patstāvīgi bez franšīzes devēja palīdzības. Tajā pašā laikā franšīzes ņēmējam ir jāatbilst franšīzes devēja izvirzītajām prasībām saistībā ar tā rīcībā esošo kapitālu, kompetencēm un personīgajām īpašībām.
• Franšīzes devēja vajadzības un iespējas. Tipiskais franšīzes devējs, veidojot franšīzi un paplašinot savu franšīzes tīklu, cer ar franšīzes ņēmēju palīdzību strauji palielināt ilglaicīgo franšīzes devēja uzņēmējdarbības vērtību un ģenerēt viņam pieņemamu investīciju atdevi. Tajā pašā laikā franšīzes devējam ir jānodrošina resursi
un kompetences savu mērķu sasniegšanai.
• Tirgus apstākļi. Uzņēmējdarbībai ir jāizmanto tirgus faktoru noteiktās iespējas, jāneitralizē to izraisītie draudi vai jānodrošina, lai draudu radītais risks būtu kontrolējams.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbība ilgtermiņā var būt veiksmīga tikai tādā gadījumā, ja
viņš vienmēr spēs uzturēt līdzsvaru starp trīs minētajām faktoru grupām. Saprotams,
ka norādītie faktori pastāvīgi dinamiski mainās. Tāpēc franšīzes devējam pastāvīgi jāvēro šo faktoru izmaiņas, vēlreiz un vēlreiz jāpārbauda hipotēzes, kurās balstās stratēģiskie lēmumi, un nepieciešamības gadījumā šie lēmumi jāmaina tā, lai bizness vēl ilgi
spētu uzturēt nepieciešamo līdzsvaru. Stratēģijas vadības process parādīts 15. attēlā.
Franšīzes devēja
vajadzības un iespējas
Stratēģiskie
lēmumi
Pilnveidošana

ana

oš

d
vei
Piln

Optimāli
stratēģiskie
lēmumi

Stratēģiskie
lēmumi

Franšīzes ņēmēju
vajadzības un
iespējas

15. att. Franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijas vadība.
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Piln
vei
d

oša

na
Stratēģiskie
lēmumi

Tirgus
nosacījumi

Sniegsim piemēru, kas ilustrē visu trīs faktoru grupu sabalansēšanas svarīgumu katrai
franšīzei, kas vēlas veiksmīgi darboties. Iedomāsimies, ka franšīzes devēja uzņēmuma
„Kapa” vadītāji, vēlēdamies pārliecināt akcionārus, ir nolēmuši vienpusēji paaugstināt
periodisko franšīzes maksu likmi no 4 līdz 8 procentiem no franšīzes ņēmēju pārdošanas apjoma. Pirmajā finanšu gadā „Kapa” spēja ģenerēt par 54 procentiem vairāk peļņas, tātad vadītāji tika bagātīgi apbalvoti ar solīdām prēmijām. Tomēr jau otrajā gadā
pēc franšīzes maksu paaugstināšanas peļņa nokritās vairāk nekā divas reizes. Trešajā
gadā „Kapa” pirmo reizi nespēja gūt peļņu. Turklāt uz konkurējošo tīklu pārgāja vairāki „Kapas” franšīzes ņēmēji, kas tīklā bija ģenerējuši labākos rezultātus. Tīklā izplatījās
baumas par „plēsonīgiem” franšīzes nosacījumiem „Kapa” tīklā, tas ievērojami samazināja jauno interesentu un potenciālo franšīzes ņēmēju plūsmu – neviens nevēlējās
strādāt tīklā, kas nerada priekšnoteikumus, lai franšīzes ņēmējs strādātu ar peļņu. Tajā
pašā laikā konkurenti sajuta „asins garšu”, sāka aktīvi strādāt ar „Kapas” franšīzes ņēmējiem un spēja pārvilināt vēl aptuveni trešo daļu no tiem. Ceturtajā gadā, kad divi
gadi bija nostrādāti ar zaudējumiem, „Kapa” akcionāri bija spiesti pārdot gandrīz divkārt sarukušā tīkla akcijas konkurentiem. Vēl viens piemērs, kas ilustrē nepieciešamību
vērot uzņēmējdarbības vidi un pilnveidot savu biznesu, tika aprakstīts šīs grāmatas 3.2.
nodaļā.
Par tiem vai citiem stratēģiskajiem lēmumiem brīdināt vajadzētu arī izvēlētajam stratēģijas tipam. Piemēram, ja franšīze tiek veidota uz tāda biznesa pamata, kas pārdod
unikālus patentētus produktus, kam nav tiešu konkurentu, franšīzes devējs franšīzes
tīkla attīstībai var izvēlēties diferenciācijas stratēģiju. Izvēloties diferenciācijas stratēģiju, franšīzes devējam ir jānodrošina, lai visi lēmumi, kas tiek pieņemti par franšīzi
un franšīzes tīkla attīstības parametriem, atbilstu šīs stratēģijas principiem. Ja uzņēmējdarbība gala patērētājiem pārdod īpašu produktu īpašās vietās esošos īpaša
dizaina veikalos par augstu cenu ar īpaši lielu maržu, tad īpašām vajadzētu būt arī
franšīzes maksām, franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamajām
investīcijām un prasībām pašiem franšīzes devējiem. Franšīzes devējam attiecīgi jāveido franšīzes tirgvedība, kurai arī jābūt īpašai, franšīzes ņēmējiem jāsniedz īpašas
kvalitātes apkalpošanas pakalpojumi, atbalsts utt. Ja franšīzes devējs izvēlas darbības izcilības stratēģiju, kas frančaizinga pasaulē sastopama ļoti bieži, pēc optimālas
izdevumu struktūras tam ir jātiecas ne tikai frančaizinga uzņēmējdarbības modelī,
bet arī franšīzes tirgvedībā, apkalpojot franšīzes tīklu, un vadībā. Noteiktajiem franšīzes parametriem jābūt kā franšīzes devēja stratēģijas, tā arī to tirgu kontekstā, kuros
šī stratēģija tiks realizēta.
Hipotēžu pārbaudīšana, savstarpēja saskaņošana un stratēģisko lēmumu pieņemšana
jāveic, plaši izmantojot iepriekš izstrādātos dokumentus. Vides analīzes rezultāti tiks izmantoti tādu stratēģisko lēmumu formulēšanai, kas nodrošinātu konkurences priekšrocību iegūšanu pastāvošo tirgus nosacījumu kontekstā un radītu priekšnoteikumus
to saglabāšanai paredzamo tirgus nosacījumu izmaiņu kontekstā.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošana
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Tipiskā franšīzes ņēmēja darbības finanšu modelis tiem izmantots, lai pārliecinātos, ka
franšīzes koncepcijas līmenī pieņemtie lēmumi rada priekšnoteikumus franšīzes ņēmējam panākt ieguldīto investīciju atmaksāšanos uzņēmējdarbībā, kas strādā uz franšīzes pamata, saprātīgā laika posmā. Franšīzes ņēmēja vajadzībām var neatbilst, piemēram, pārāk augstas franšīzes maksas, pārāk mazs tajos iekļauto atbalsta pasākuma
apjoms, pārāk lielas komisijas maksas, kuras franšīzes devējs saņem no savus ņēmējus
apkalpojošiem piegādātājiem, pārāk niecīgs tirgvedības budžets, pārāk liela un sīkumaina franšīzes devēja kontrole, pārāk lielas franšīzes tīkla paplašināšanās ambīcijas,
pārāk zemas franšīzes tīkla paplašināšanās ambīcijas utt. Jāatzīst, ka franšīzes veidošanas sākumā franšīzes devējam, kam nav pieredzes darbā ar franšīzes ņēmējiem, var būt
sarežģīti iejusties ņēmēja lomā un objektīvi novērtēt pieņemamo stratēģisko lēmumu
ietekmi uz nākamo franšīzes ņēmēju uzņēmējdarbību. Šajā gadījumā informāciju papildu hipotēžu pārbaudei franšīzes devējs var gūt no praktizējošiem franšīzes devējiem un viņu ņēmējiem.
Franšīzes devēja darbības finanšu modelis tiek izmantots, lai precīzi novērtētu franšīzes veidošanai un franšīzes tīkla attīstībai nepieciešamo investīciju un citu resursu
apmēru, kā arī lai pārliecinātos, ka visos trīs līmeņos pieņemtie stratēģiskie lēmumi
veido priekšnoteikumus franšīzes devējam sasniegt viņa vīziju. Devējam ir jāpārliecinās, vai uz stratēģisko lēmumu pamata izvirzītās finanšu prognozes apmierina viņa
akcionāru intereses, vai tīkla attīstībai nav paredzētas pārāk lielas investīcijas, par kuru
atmaksāšanos ir šaubas, vai nav paredzēta pārāk liela pakalpojumu un atbalsta sniegšanas intensitāte franšīzes ņēmējiem, ko jaunveidojamā franšīzes devēja organizācija
var neizturēt, vai noteiktās franšīzes maksas ir pietiekamas, lai segtu kārtējos devēja
uzņēmējdarbības izdevumus un nodrošinātu vēlamo investīciju atdevi utt. Franšīzes
devējam tāpat arī jānovērtē, vai pieņemtie stratēģiskie lēmumi ļaus nodrošināt franšizējamā uzņēmējdarbības modeļa nepārtrauktību, uzturēt pietiekamu kvalitātes līmeni
katrā struktūrvienībā, nepieļaut franšīzes devēja biznesa reputācijas pasliktināšanos
nepareizas franšīzes ņēmēju darbības dēļ utt.
Pieņemot stratēģiskos franšīzes devēja lēmumus, ļoti svarīgi ir atcerēties, ka katrs
lēmums ietekmē daudzus citus un var izjaukt kopējās stratēģijas un franšīzes tirgus
nosacījumus, devēja un ņēmēja vajadzību un iespēju līdzsvaru. Piemēram, lielāka
franšīzes sākuma maksa uzlabos franšīzes devēja ieņēmumu un peļņas prognozes, tomēr tas pasliktinās attiecīgās ņēmēja prognozes, kas savukārt esošajā tirgus vidē var
izraisīt mazāku potenciālo franšīzes ņēmēju interesi par franšīzi, kas izraisīs franšīzes
tīkla attīstības tempu palēnināšanos, franšīzes devēja ieņēmumu un peļņas samazināšanos. Tāpēc, lai nenotiktu tā, ka paaugstinātas franšīzes sākuma maksas dēļ franšīzes
devēja peļņa nepalielinās, samazinās arī franšīzes ņēmēju peļņa, bet tīkls zaudē savu
pievilcību potenciālo franšīzes ņēmēju acīs, rūpīgi un plaši ir jāizvērtē katrs stratēģiskais lēmums un jācenšas saglabāt to kopumu līdzsvarā ar galvenajiem franšīzes devēja
uzņēmējdarbības faktoriem.
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Pēc tam, kad franšīzes devējs sagatavo un apstiprina savu uzņēmējdarbības stratēģiju,
jāizstrādā franšīzes devēja īstermiņa darbības plāns. Par šo plānu runāsim nākamajā
nodaļā.
5.6.	Īstermiņa darbības plāna izstrāde
Īstermiņa darbības plāna uzdevums – detalizēt aktivitātes un darbus, kuru īstenošana
īstermiņā ļaus nodrošināt mērķtiecīgu franšīzes devēja stratēģijas īstenošanu. Visbiežāk šo plānu izstrādā gadam.
Īstermiņa darbības plānā jāatspoguļojas divu veidu aktivitātēm:
• Operatīvajām jeb ikdienas darbībām. Šīs darbības ir tieši saistītas ar tādām ikdienas darba jomām kā franšīzes ņēmēju piesaistīšana, franšīzes tirgvedība, franšīzes
devēju apkalpošana utt. Būtībā šo darbību mērķtiecīgai īstenošanai būtu jānodrošina organizācijas stratēģisko finanšu mērķu sasniegšana.
• Darbības stratēģisko uzdevumu īstenošanai. Šīs darbības ir tieši saistītas ar
stratēģisko iniciatīvu īstenošanu. Būtībā šo aktivitāšu mērķtiecīga īstenošana ļauj
realizēt stratēģiskos uzdevumus, tie savukārt nodrošina iespēju efektīvāk un rezultatīvāk veikt operatīvās darbības. Plašāk par stratēģiskajiem uzdevumiem un iniciatīvām rakstījām šīs grāmatas 5.5.1. nodaļā.
Labam darbības plānam jābūt detalizētam, tam jānosaka skaidri darbību veikšanas kritēriji un to sasniedzamās vērtības, jānosauc personas, kas ir tieši atbildīgas par darbību
veikšanu un to laika plānu. Uz darba plāna un franšīzes devēja finanšu darbības modeļa pamata jāveido franšīzes devēja budžets, kas precīzi formulē darbību īstenošanai
nepieciešamos līdzekļus. Attiecīgi ir jānodrošina, lai franšīzes devēja organizācija būtu
apgādāta ar visiem resursiem, kas nepieciešami darbības plāna īstenošanai.
Franšīzes devēja uzņēmējdarbības plānošanas posms noslēdzas, kad ir izstrādāts darbības plāns un budžets. Pēc tam būtu jāsaplāno turpmākie franšīzes veidošanas, franšīzes tīkla uzturēšanas, infrastruktūras attīstības un franšīzes tīkla attīstības aktivitātes un
paveicamie darbi. Tad tikai nepieciešams tos īstenot. Par franšīzes veidošanu runāsim
nākamajās šīs grāmatas nodaļās.
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6.	Franšīzes veidošana

Atgādināsim, ka franšīze ir intelektuālā īpašuma, ko veido franšīzes devēja radītais
franšīzes uzņēmējdarbības modelis un zinātnība, papildu pakalpojumu un tiesību uz
uzņēmējdarbības identitātes elementiem kopums, kas par noteiktu atlīdzību uz laiku
tiek nodots franšīzes ņēmējam nolūkā atkārtot franšīzes uzņēmējdarbības modeli un
to izmantot, lai gūtu peļņu. Uzņēmējam, kas vēlas uzsākt franšīzes devēja biznesu, ir
jārada franšīze un uz tās pamata funkcionējoša tīkla attīstības un uzturēšanas rīki. Franšīzes izveidošanas procesa posmi parādīti 16. attēlā.

Zinātnības nodošanas
līdzekļu izstrāde

Uzņēmējdarbības identitātes
nodošanas līdzekļu izstrāde

Franšīzes juridisko
dokumentu izstrāde

16. att. Franšīzes izveides posmi.

Franšīzes veidošanai jābalstās franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijā un tajā noteiktās franšīzes koncepcijas parametros. Franšīzes izveide atkarībā no franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa var aizņemt no 3 līdz 9 mēnešiem. Kaut
arī ir ierasts, ka franšīzes veidošanai tiek algoti profesionāli konsultanti, tomēr jānodrošina, lai franšīzes devēja personāls aktīvi piedalītos visā šī procesa gaitā. Franšīze un tās
sastāvdaļas nav statiskas – tām ir jāattīstās vienlaikus ar augošo franšīzes devēja uzņēmējdarbību. Ja franšīzes devēja darbinieki nav pietiekami iesaistīti franšīzes veidošanā,
ir ļoti iespējams, ka viņiem būs sarežģīti nodrošināt to, lai franšīzes elementu kvalitāte
pastāvīgi augtu tā, ka atbilstu augošā franšīzes tīkla vajadzībām.
Šajā nodaļā aplūkosim katru minēto posmu, posmos veidojošos soļus un dalīsimies ar
informāciju par iespējamajiem rīkiem un praktiskiem padomiem, kas atvieglos franšīzes radīšanas darbus.
6.1.	Zinātnības nodošanas līdzekļu izstrāde
Atcerēsimies, ka franšīzes ņēmējam nododamā franšīzes ņēmēja uzkrātā zinātnība veido lielu daļu no franšīzes ņēmējam sniedzamās vērtības. Plašākajā nozīmē jēdziens
zinātnība ietver visu franšīzes devēja intelektuālo kapitālu, izņemot uzņēmējdarbības
identitātes elementus un attiecību kapitālu. Plašāk par intelektuālā kapitāla sastāvdaļām runājām šīs grāmatas 3.5. nodaļā. Franšīzes devēja zinātnība ņēmējiem tiek nodota franšīzes ņēmēja rokasgrāmatu, mācību, metodiskās palīdzības un pakalpojumu
veidā. Plašāk par zinātnības nodošanas līdzekļiem rakstījām šīs grāmatas 5.3.2. nodaļā.
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Franšīzes devēja zinātnības nodošanas līdzekļu, kuriem jābūt formulētiem jau franšīzes
koncepcijā, izstrādes process sadalāms piecos soļos, kas atspoguļoti 17. attēlā.

Zinātnības matricas
izstrāde

Darbības rokasgrāmatu
sagatavošana

Mācību programmu
izstrāde

Franšīzes ņēmējam
paredzētās palīdzības un
pakalpojumu sniegšanas
metodikas izstrādāšana

17. att. Franšīzes devēja zinātnības nodošanas līdzekļu izstrādes soļi.

Šajā nodaļā detalizēti aplūkosim katru minēto soli.
6.1.1. Zinātnības matricas izstrāde
Tā saucamā zinātnības matrica tiek izmantota franšīzes devēja uzkrātās zinātnības inventarizēšanai, nosakot tās apjomu un formu, kā arī, raksturojot līdzekļus, ar kuriem
zinātnību nodot ņēmējiem. Uz zinātnības matricā esošo datu pamata tiek izstrādāti
visi līdzekļi, ar kuriem zinātnību nodot franšīzes ņēmējam. Šīs matricas loģiskā shēma
ir parādīta 18. attēlā.
Procesa kategorija

Zinātnības forma

Zinātnības nodošanas
līdzeklis

Procesu struktūra
A

B

C

Formalizētas

Neformali- Nestrukturizētas
zētas

Rokasgrāmatas

Mācības

Metodiskā
palīdzība
un pakalpojumi

1. Process
1.1. Procedūra
1.1.1. Darbība
1.1.2. Darbība
...
2. Process
2.1. Procedūra
2.1.1. Darbība
2.1.2. Darbība
...
3. Process
3.1. Procedūra
3.1.1. Darbība
3.1.2. Darbība
...
4. Process
4.1. Procedūra
4.1.1. Darbība
4.1.2. Darbība
18. att. Zinātnības matrica.

Zinātnības matricas izstrādāšana sākas ar struktūrvienības, kas darbojas uz franšīzes
pamata, procesu, tos veidojošo procedūru un procedūras veidojošo darbību formulēšanu un klasificēšanu. Turpmāk tekstā procesus, tos veidojošās procedūras un procedūras veidojošās darbības kopumā dēvēsim par procesiem.
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Vispirms ir jāidentificē uzņēmējdarbības procesi, kuri norisināsies struktūrvienībā, kas
darbojas uz franšīzes pamata. Uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības procesu kopumu veido divu tipu procesi, kas paredzēti:
• vērtības radīšanai gala patērētājiem;
• ērtības radīšanai franšīzes ņēmējam un devējam.
Procesu, kas paredzēti vērtības radīšanai gala patērētājiem, formulēšana notiek pēc
principa „no augšas uz apakšu”. Vispirms jāformulē vērtības radīšanas lielie procesi. Šim
nolūkam var izmantot, piemēram, Maikla Portera izstrādāto vērtības ķēdes metodiku.
Tipiskas restorāna un apģērbu mazumtirdzniecības veikala procesu struktūras parādītas 19. attēlā.
Tipiska mazumtirdzniecības apģērbu
pārdošanas veikalu procesu struktūra

Tipiska restorāna procesu struktūra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piegāde un saņemto preču pārvaldība
Sortimenta veidošana
Pārtikas un dzērienu ražošanas process
Higiēnas un pārtikas drošības garantēšana
Viesu apkalpošana
Ikdienas procedūras
Cilvēkresursu pārvaldība
Uzņēmējdarbības vadība un apkalpošana
Tirgvedība
Papildu vērtības radīšanas procesi

•
•
•
•
•
•
•
•

Piegāde un saņemto preču pārvaldība
Sortimenta veidošana un pārvaldība
Klientu apkalpošana
Ikdienas procedūras
Cilvēkresursu pārvaldība
Uzņēmējdarbības vadība un apkalpošana
Tirgvedība
Papildu vērtības radīšanas procesi

19. att. Tipiskās procesu struktūras.

Pēc tam notiek katra procesa detalizēšana līdz procedūru līmenim. Procedūras detalizē
līdz darbībām, bet darbības līdz darbiem. Procesu detalizēšanas dziļums ir ļoti atkarīgs
no procesa svarīguma uzņēmējdarbības konkurētspējas iegūšanā un nodrošināšanā.
Jo svarīgāks ir process, jo detalizētāk tas jāsaskalda sastāvdaļās. Procesu detalizēšanai var izmantot dažādus palīgrīkus. Piemēram, var izmantot Amerikas produktivitātes
un kvalitātes centra (angl. American Productivity and Quality Center – APQC) izstrādātās tipveida atsevišķu uzņēmējdarbības nozaru procesu klasifikācijas struktūras (angl.
Process Classification Framework). Procesus var attēlot arī grafiski procesu karšu veidā,
taču ieteicams tos parādīt arī rakstiski procesu, procedūru un darbību saraksta veidā.
Šīs saraksta rindas kļūs par zinātnības matricas pamatu.
Kad procesi vērtības radīšanai gan gala patērētājiem, gan arī franšīzes ņēmējam un
devējam ir inventarizēti, jāveic to klasificēšana. Procesus iedala trīs kategorijās:
• „A” kategorijai pieskaita procesus, kuru precīza un nepārtraukta atkārtošana uz
franšīzes pamata strādājošā struktūrvienībā rada priekšnoteikumus uzņēmējdarbības konkurences priekšrocību atkārtošanai un uzturēšanai. Tiek pieņemts, ka tieši
šajos procesos ir koncentrēta galvenā uzņēmējdarbības radītā vērtība, kas ļauj biznesam veiksmīgi konkurēt tirgū.

96

Franšīzes veidošana

• „B” kategorijai pieskaita procesus, kas ir nozīmīgi uzņēmējdarbības konkurences
priekšrocību atkārtošanai un uzturēšanai, tomēr var tikt pielāgoti katram konkrētajam franšīzes ņēmējam.
• „C” kategorijai pieskaita procesus, kam nav būtiskas ietekmes uzņēmējdarbības
konkurences priekšrocību nodrošināšanā. Tiek pieņemts, ka šie procesi ir nepieciešami, lai uzņēmējdarbības modelis kopumā darbotos, taču nav tieši saistīti ar vērtības radīšanu, kura nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu konkurēšanu tirgū.
Pēc tam, kad ir izveidota detalizēta procesu struktūra un visi procesi klasificēti, pienāk
laiks zinātnības analīzei. Atgādināsim, ka organizācijas zinātnība var būt formalizēta,
neformalizēta un nestrukturizēta. Plašāk par zinātnības formām rakstījām šīs grāmatas
5.3.2. nodaļā.
Uzkrātās zinātnības analīze tiek sagatavota, balstoties uz izstrādāto procesu struktūru.
Atkarībā no formas zinātnību franšīzes ņēmējam var nodot ar dažādiem līdzekļiem – ar
rokasgrāmatām, mācībām un ar metodiskās palīdzības atbalstu vai citos veidos, piemēram, ar franšīzes ņēmēja struktūrvienības darbības audita secinājumiem un pilnveidošanās rekomendācijām.
Šajā posmā būtu jāinventarizē katra identificētā procesa īstenošanas zinātnība, jānosaka tās kategorija un jāizlemj, kādā apjomā un ar kādiem līdzekļiem zinātnība tiks nodota franšīzes ņēmējam. Analīzei var izmantot dažādus līdzekļus, tajā skaitā dokumentu
analīzi, darbības novērošanu, darbinieku intervēšanu utt. Bieži pēc konkrētā procesa
īstenošanas, zinātnības inventarizēšanas franšīzes devējam nākas atgriezties procesu
klasifikācijas solī un precizēt procesa kategoriju, jo zinātnības apmērs vai forma nerada
priekšnoteikumus pienācīgai procesu regulēšanai.
Vispusīga zinātnības analīze rada priekšnoteikumus galīgās zinātnības matricas izstrādei. Šīs matricas dati rada pamatu, uz kura tiek izstrādāti līdzekļi franšīzes devēja zinātnības nodošanai franšīzes ņēmējam.
6.1.2. Darbības rokasgrāmatu sagatavošana
Viens no galvenajiem līdzekļiem, kā franšīzes devējam nodot uzkrāto zinātnību franšīzes ņēmējiem, ir rokasgrāmatas. Rokasgrāmata paredzēta, lai ar instrukciju, rekomendāciju, prasību un labās prakses piemēru palīdzību franšīzes ņēmējam nodotu franšīzes devēja uzkrāto zinātnību un formulētos tās izmantošanas nosacījumus. Visbiežāk
sastopamas šādas rokasgrāmatas:
• struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmata;
• struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata;
• darbinieka rokasgrāmata.
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Struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatā aprakstīta procesu, procedūru un darbību
veikšanas secība un saistītās rekomendācijas un padomi, kvalitātes standarti un prasības saistībā ar atsevišķu procesu rezultātiem. Dokumentu šabloni, shēmas, pārbaudes
lapas un citi vadīšanas rokasgrāmatu papildinošie dokumenti sniegti pielikumos. Procesu aprakstīšana notiek, vadoties pēc zinātnības matricas – „A” kategorijas procesi tiek
aprakstīti visdetalizētāk, „B” mazāk detalizēti, savukārt „C” tikai galvenajos vilcienos.
Struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmata paredzēta, lai franšīzes ņēmējam nodotu
devēja zinātnību, saistītu ar biznesa procesu īstenošanu no franšīzes līgumu parak
stīšanas līdz par struktūrvienības darbības sākumam, reglamentētu attiecīgās franšīzes
ņēmēja darbības un paredzētu franšīzes devēja un ņēmēja sadarbību un savstarpējās
saistības šajā posmā; Labi izstrādāta un plaša struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmata ir priekšnoteikums efektīvas un rezultatīvas jaunas struktūrvienības atvēršanai
paredzētajā laikā un tās atbilstībai franšīzes devēja izvirzītajiem standartiem un prasībām. Tā ļauj franšīzes devējam samazināt arī resursu apmēru (laika un finanšu), kas tiek
investēti tiešā palīdzībā ņēmējam jaunas struktūrvienības atvēršanas laikā. Struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmatu visbiežāk izstrādā, ievērojot šādu tipveida struktūru:
• struktūrvienības izveidošanas un atvēršanas darbības plānošana;
• telpu meklēšana un noma;
• licenču un atļauju saņemšana;
• iekštelpu un ārpuses projektēšana;
• būvniecība un remonts;
• struktūrvienības ierīkošana;
• apdrošināšana;
• norēķinu, uzskaites, grāmatvedības un biznesa vadības organizēšana;
• iekšējo un ārējo biznesa identitātes elementu ierīkošana;
• sākotnējā piegāžu un saņemto preču vadības organizēšana;
• sākotnējā sortimenta veidošana;
• sākotnējā personāla meklēšana, atlase un pieņemšana darbā;
• personāla mācības;
• ilglaicīgu franšīzes tirgvedības līdzekļu izstrāde;
• tirgvedības plāns pirms struktūrvienības atvēršanas;
• 2–4 nedēļu pirms svinīgās atklāšanas darbības plānošana;
• struktūrvienības svinīgās atklāšanas plānošana un īstenošana;
• 2–6 nedēļu pēc svinīgās atklāšanas darbības plānošana;
• franšīzes devēja atbalsts.
Tipveida struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmatas struktūru var saīsināt vai paplašināt, ievērojot uzņēmējdarbības modeli un franšīzes ņēmējam nododamo zinātnību.
Bieži struktūrvienības atvēršanas rokasgrāmatu neizstrādā kā atsevišķu dokumentu,
bet integrē struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatā.
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Struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata paredzēta, lai franšīzes ņēmējam nodotu
devēja zinātnību, saistītu ar biznesa procesu īstenošanu uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības darbības laikā, reglamentētu attiecīgās franšīzes ņēmēja darbības un paredzētu franšīzes devēja un ņēmēja sadarbību un savstarpējās saistības šajā
posmā. Labi izstrādāta un plaša struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata rada priekšnoteikumus raitam un ienesīgam franšīzes ņēmēja darbam, kas nodrošina peļņu un
atbilst franšīzes tīkla izvirzītajiem darbības un kvalitātes standartiem. Tā ļauj franšīzes
devējam samazināt kārtējās palīdzības un aktīvās piedalīšanās apmēru katra franšīzes
ņēmēja darbībā. Struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatas struktūra ir identiska zinātnības matricā sniegtajai procesu struktūrai. Tipiska struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata aplūko tādus procesus kā sortimenta vadība, piegādes organizēšana, preču
pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas organizēšana, klientu apkalpošana, ikdienas
procedūru organizēšana, kvalitātes kontrole, cilvēkresursu vadība, tirgvedība, biznesa
vadība utt. Struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatā jābūt arī nodaļām, kas raksturo
rokasgrāmatas izmantošanas principus un noteikumus, iepazīstina ar franšizējamo
uzņēmējdarbības modeli un franšīzes vēsturi, franšīzes tīkla darbības principiem, franšīzes ņēmēja tiesībām un pienākumiem, kontroļu veikšanu, ko rīko devējs, pārskatu
iesniegšanu, franšīzes maksu aprēķināšanu un citiem franšīzes ņēmēja pienākumiem
pret devēju.
Izstrādātās struktūrvienības atvēršanas un struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatas
parasti ir paredzētas pašam franšīzes ņēmējam un augstākā līmeņa vadītājiem, kuriem
jābūt visaptverošai izpratnei par to, kā organizēt uz franšīzes pamata strādājošu struktūrvienību. Uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības funkciju nodrošināšanas
darbiniekiem nav nepieciešams lasīt un pārzināt visu struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatu saturu. Viņiem varētu būt aktuāls tikai tas, kas saistīts ar tiešajām funkcijām un veicamajiem darbiem. Darbiniekiem paredzētas darbinieku rokasgrāmatas.
Darbinieka rokasgrāmatas paredzētas, lai konkrētus amatus ieņemošiem franšīzes
ņēmēja darbiniekiem nodotu devēja zinātnību viņu tiešās atbildības jomā, formulētu
darbus un funkcijas, atbildību un tiesības, kā arī viņu darbības efektivitātes, rezultativitātes un kvalitātes standartus. Katram amatam būtu jāizstrādā atsevišķa darbinieka
rokasgrāmata. Darbinieku rokasgrāmatas tiek izstrādātas uz struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmata pamata. Vienkāršākās darbinieku rokasgrāmatas sastāv no atsevišķu
procedūru un darbību veikšanas instrukcijām. Nopietnākas var ietvert darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanas, atestēšanas, sasniegumu novērtēšanas un citus jautājumus.
Rokasgrāmatas franšīzes ņēmējiem var izsniegt klasiskā papīra formātā vai modernāk – ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Moderno tehnoloģiju iespēju izmantošana
ļauj ne tikai uzlabot rokasgrāmatu informācijas strukturēšanu, atvieglināt to izmantošanu, paaugstināt pieejamību un ērtas izmantošanas līmeni, bet arī vienkāršot atjaunināšanu un nodrošināt rokasgrāmatās esošās konfidenciālās informācijas aizsardzību.
Franšīzes veidošana
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Pirms rokasgrāmatu izmantošanas jaunos tirgos ir jānovērtē to satura atbilstība šo tirgu specifikai. Ja ir skaidri redzams, ka rokasgrāmatā aprakstītie procesi, procedūras un
standarti neatbilst jaunā tirgus specifikai, tie ir attiecīgi jāadaptē.
Izstrādātās rokasgrāmatas ir pamats mācību programmu sagatavošanai. Par tām runāsim nākamajā nodaļā.
6.1.3. Mācību programmu izstrāde
Franšīzes ņēmēju un viņu darbinieku apmācīšana ir ne tikai labākais veids, kā efektīvi
nodot rokasgrāmatās esošo formalizēto zinātnību, bet arī veiksmīgs paņēmiens, kā dalīties neformalizētā zinātnībā, praktiski parādīt atšķirīgu procedūru un darbību izpildi.
Mācības tiek dalītas šādās kategorijās:
• Sākotnējās mācības, kas paredzētas uzņēmējdarbības vadības un konkrētu funkciju izpildes kompetenču sākotnējai apguvei un ar to saistītās franšīzes devēja zinātnības nodošanai.
• Periodiskās mācības, kas paredzētas uzņēmējdarbības vadības un konkrētu funkciju izpildes kompetenču plānveida apguvei un ar to saistītās franšīzes devēja zinātnības nodošanai.
• Speciālās (ad-hoc) mācības, kas paredzētas franšīzes ņēmēju kompetenču apguvei netipiskās uzņēmējdarbības situācijās.
Vispirms jāformulē, kādas sākotnējo un periodisko mācību programmas plānots izstrādāt. Visbiežāk mācību programmas tiek veidotas, lai atbilstu struktūrvienības vadīšanas rokasgrāmatās sniegtajai procesu struktūrai. Mācību programmas būtu jāparedz
konkrētu amatu ieņemošiem darbiniekiem – franšīzes ņēmēja biznesa vadītājiem, ražošanas, klientu apkalpošanas un citu funkciju izpildošam personālam. Mācību programmas sastāv no šādām daļām:
• mācību mērķis un uzdevumi;
• saturs;
• kompetences, kuras iegūs persona pēc mācību pabeigšanas;
• mācību (mācīšanās) metodes;
• iegūto kompetenču novērtēšanas veidi;
• mācību materiāls un tehniskie līdzekļi;
• lektoru pieredze un kompetences;
• prasības dalībniekiem.
Franšīzes devējam vajadzētu nodrošināt, lai mācības franšīzes ņēmēja darbiniekiem
vadītu mācību ziņā ļoti pieredzējušas personas ar atbilstošu kvalifikāciju. Nereti gadās,
ka tiem franšīzes devēja darbiniekiem, kam ir vislielākā pieredze un kas varētu vadīt
mācības, nav atbilstošas kvalifikācijas. Tādā gadījumā franšīzes devējam ir jāparūpējas
par šo darbinieku papildu mācībām.
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Mācības var organizēt gan franšīzes devēja, gan ņēmēja struktūrvienībās. Mācību līdzekļi – slaidi, uzdevumi un izdales materiāli – jāveido saskaņā ar rokasgrāmatām. Tādējādi tiek radīti papildu priekšnoteikumi, lai franšīzes ņēmēja darbība atbilstu devēja
izvirzītajām prasībām. Mācībās īpaši daudz laika jāvelta praktiskajiem uzdevumiem un
izmēģinājumiem. Ieteicams, lai mācības pabeigušās personas tiktu testētas, kas ļautu
novērtēt viņu gatavību pildīt darba funkcijas. Bieži izmanto arī tālmācības līdzekļus –
videomācības vai mācību hibrīdmetodikas.
Visbiežāk franšīzes līgumā tiek noteikts bez papildu samaksas nodrošināto mācību apjoms. Papildu mācības par papildu maksu var organizēt, ja to vēlas franšīzes ņēmējs
vai ja franšīzes devējs, novērtējis ņēmēja darbības rezultātus, uzskata, ka tas ir nepieciešams.
6.1.4. Franšīzes ņēmējam paredzētās palīdzības un pakalpojumu sniegšanas
metodikas izstrādāšana
Palīdzības un pakalpojumu sniegšana franšīzes ņēmējiem ir neatņemama frančaizinga
attiecību daļa. Šie pasākumi nodrošina neformalizētas un nestrukturizētas zinātnības
nodošanu franšīzes ņēmējiem. Tie ļauj franšīzes ņēmējiem arī saņemt operatīvu atbildi
no kompetentiem franšīzes devēja speciālistiem par visiem jautājumiem, kas rodas.
Franšīzes devēji ņēmējiem sniedz metodisko palīdzību, veic kontroli, dod rekomendācijas pilnveidošanai un nodrošina citus pakalpojumus.
Visbiežāk tiek sniegta metodiskā palīdzība struktūrvienības izveidošanai un atvēršanai,
struktūrvienības procesu veikšanai un biznesa vadībai. Palīdzību var sniegt dažādi – tās
var būt attālinātas konsultācijas (pa tālruni, e-pastu, internetā vai citiem līdzekļiem),
tiešas konsultācijas franšīzes devēja struktūrvienībā vai franšīzes ņēmēja mītnē. Visbiežāk franšīzes līgumā ir noteikts minimālais palīdzības apmērs, kas franšīzes ņēmējam
tiks sniegts bez papildu maksas. Papildu palīdzību par papildu maksu var sniegt, ja to
vēlas franšīzes ņēmējs vai ja franšīzes devējs, novērtējis ņēmēja darbības rezultātus,
uzskata, ka tas ir nepieciešams.
Lai metodiskā palīdzība tiktu sniegta efektīvi un rezultatīvi, franšīzes devējam ir jāsagatavojas tās īstenošanai un pastāvīgi jāpilnveido sniegšanas līdzekļi. Vispirms franšīzes devējam vajadzētu nodrošināt to, lai ņēmējam būtu iespējams saņemt palīdzību tad, kad
tā ir nepieciešama. Šim nolūkam var organizēt karstās tālruņa līnijas, kas franšīzes ņēmējiem ir pieejamas darba laikā. Lai palīdzība tiktu sniegta ne tikai laikus, bet būtu arī noderīga, devējam ir jānodrošina, lai sistēmiski tiktu uzkrāti, analizēti, glabāti un izmantoti
neformalizētas un nestrukturizētas zinātnības elementi jeb konkrētu problēmu risinājumi. Viens no labākajiem metodiskās palīdzības sniegšanas atbalsta līdzekļiem ir lēmumu pieņemšanas atbalsta informācijas sistēma (angl. decision support systems). Lēmumu
pieņemšanas atbalsta sistēma – pasākumu komplekss, kas ļauj konkrētā gadījumā vēr-
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sties pie nepieciešamajiem informācijas avotiem, saņemt šo informāciju, to apstrādāt un
iesniegt vajadzīgajā veidā. Jāuzsver, ka sistēmas pašas lēmumus nepieņem, bet tās rada
iespēju personai, kas tās izmanto, ērti novērtēt iespējamās lēmumu alternatīvas.
Franšīzes devējam ir tiesības un pienākums kontrolēt katras franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības darbu. Kontroles mērķis – nodrošināt un nepārtraukti uzlabot
franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības darba atbilstību devēja standartiem.
Franšīzes devēja veiktā franšīzes ņēmēja kontrole ir vērsta uz pārkāpumu prevenciju identificēšanu un novēršanu franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības darbā.
Būtiski ir pievērst uzmanību, ka par pārkāpumiem tiek uzskatītas šādas novirzes no
rokasgrāmatās formulēto procesu organizēšanas standartiem:
• „A” kategorijas procesu gadījumā par pārkāpumu uzskata gan noteiktā procesa rezultāta nesasniegšanu, gan tā izpildes kārtības neievērošanu;
• „B” un „C” kategoriju procesu gadījumā par pārkāpumu uzskatāma noteiktā procesa rezultāta nesasniegšana.
Lai franšīzes devējs varētu novērst pārkāpumu rašanos vai konstatēt jau notikušus pārkāpumus, viņam ir aktīvi jāizmanto dažādi kontroles pasākumi. Franšīzes devēji visbiežāk izmanto šādus kontroles pasākumus:
• Franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības audits. Audita laikā tiek pārbaudīts, vai franšīzes ņēmēja struktūrvienībā notiekošie procesi tiek organizēti un izpildīti, ievērojot rokasgrāmatās noteiktos standartus. Audita laikā var pārbaudīt arī
jebkādu franšīzes ņēmēja pārvaldītajā struktūrvienībā uzglabāto dokumentāciju.
Audits var būt divu veidu: plānveida un neplānots. Plānveida audita diena un laiks
ar franšīzes ņēmēju tiek saskaņots iepriekš, neplānota audita dienu un laiku ar franšīzes ņēmēju nesaskaņo.
• Slepenā pircēja pētījums franšīzes ņēmēja pārvaldītajā struktūrvienībā. Slepenā pircēja pētījuma laikā pārbauda klientu apkalpošanas, sortimenta vadības un
citu klientiem redzamo procesu kvalitāti franšīzes ņēmēja pārvaldītajā struktūrvienībā. Slepenā pircēja pētījuma dienu un laiku ar franšīzes ņēmēju nesaskaņo.
• Franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības darbinieku zināšanu testē
šana. Darbinieku zināšanu testēšanas laikā tiek pārbaudīts, vai franšīzes ņēmēja
struktūrvienībā strādājošajiem darbiniekiem ir pietiekami daudz zināšanu, lai franšīzes ņēmēja pārvaldītajā struktūrvienībā notiekošo procesu organizēšanā un izpildē ievērotu rokasgrāmatās noteiktos standartus. Darbinieku zināšanu pārbaudes
dienu un laiku ar franšīzes ņēmēju saskaņo iepriekš.
• Klientu ierosinājumu un pretenziju pieņemšanas sistēma. Centralizēta klientu
ierosinājumu un pretenziju pieņemšanas sistēma ļauj franšīzes devējam tieši iegūt
informāciju par ņēmēju struktūrvienībās notiekošajiem pārkāpumiem. Sistēmai vajadzētu ļaut klientiem paziņot par pārkāpumu jebkurā diennakts laikā, izmantojot
viņiem ērti pieejamus līdzekļus (telefonu, e-pastu, atsauksmes formu franšīzes devēja tīmekļa vietnē utt.).
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• Netiešā kontrole. Netiešo kontroli veic, analizējot no franšīzes ņēmējiem un citiem
informācijas avotiem (piemēram, piegādātājiem vai valsts iestādēm) saņemtos datus. Cenšas noteikt netipiskus datu masīvus, kuri ir pretrunā viens otram un rada
pamatu aizdomām par pārkāpumu. Visbiežāk šādu netiešo kontroli veic, izmantojot spēcīgas informācijas sistēmas, kas spēj pēc uzdotiem algoritmiem analizēt lielus datu apjomus.
Kontroles pasākumu laikā konstatētos procesu organizēšanas un izpildes standarta
pārkāpumus dala trīs vai piecos līmeņos, piemēram, trīs līmeņu pārkāpumi ir šādi:
• 3. līmeņa pārkāpumi – maznozīmīgi pārkāpumi;
• 2. līmeņa pārkāpumi – nozīmīgi pārkāpumi;
• 1. līmeņa pārkāpumi – kritiski pārkāpumi.
Franšīzes ņēmēja pārvaldītās struktūrvienības darbinieku zināšanu nepietiekamība arī
tiek pielīdzināta procesu organizēšanas un izpildes standarta pārkāpumiem:
• 3. līmeņa pārkāpumi – maznozīmīgi pārkāpumi, struktūrvienības darbinieku zināšanu līmenis veido vidēji 80 procentus no vēlamā darbinieku zināšanu līmeņa;
• 2. līmeņa pārkāpumi – nozīmīgi pārkāpumi, struktūrvienības darbinieku zināšanu
līmenis veido vidēji 50 procentus no vēlamā darbinieku zināšanu līmeņa;
• 1. līmeņa pārkāpumi – būtiski pārkāpumi, struktūrvienības darbinieku zināšanu līmenis veido vidēji 30 procentus no vēlamā darbinieku zināšanu līmeņa.
Sankciju piemērošana nepieciešama, lai tiktu nodrošināta franšīzes ņēmēja darbības
atbilstība devēja noteiktajiem standartiem. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, franšīzes devējs franšīzes ņēmējam var piemērot šādas sankcijas:
• 3. līmeņa pārkāpumi – maznozīmīgi pārkāpumi. Konstatējot 3. līmeņa pārkāpumu,
franšīzes devējs franšīzes ņēmējam izsaka brīdinājumu un norāda termiņu, līdz
kuram franšīzes ņēmējam ir pienākums novērst konstatētos organizējamā vai izpildāmā procesa trūkumus. Atskaites periodā, piemēram, gada laikā, trīs 3. līmeņa
pārkāpumus var pielīdzināt vienam 2. līmeņa pārkāpumam.
• 2. līmeņa pārkāpumi – nozīmīgi pārkāpumi. Konstatējot 2. līmeņa pārkāpumu,
franšīzes devējs franšīzes ņēmējam izsaka brīdinājumu un norāda termiņu, līdz kuram franšīzes ņēmējam ir pienākums novērst konstatētos organizējamā vai izpildāmā procesa trūkumus, devējs var piemērot franšīzes līgumā paredzētās finanšu
sankcijas. Atskaites periodā, piemēram, gada laikā, trīs 2. līmeņa pārkāpumus var
pielīdzināt vienam 1. līmeņa pārkāpumam.
• 1. līmeņa pārkāpumi – būtiski pārkāpumi. Konstatējot 1. līmeņa pārkāpumu, franšīzes devējs franšīzes ņēmējam var piemērot naudas sodu, kā arī uzlikt par pienākumu franšīzes ņēmējam nekavējoties novērst konstatētos organizējamā vai izpildāmā procesa trūkumus. Īpašos gadījumos franšīzes devējs var apsvērt arī franšīzes
līguma laušanu.
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Kontroles pasākumu izmantošana ir nesaraujami saistīta ar pilnveidošanās ierosinājumu sniegšanu. Ja ņēmējs patstāvīgi nespēj novērst konstatēto pārkāpumu, franšīzes
devējam vajadzētu pašam nodrošināt pārkāpuma novēršanu un nepieļaut tā atkārtošanos. To iespējams realizēt, organizējot speciālās darbinieku mācības vai sniedzot
metodisko palīdzību.
Citu pakalpojumu spektrs, ko franšīzes devējs piedāvā franšīzes ņēmējam, var būt ļoti
plašs. Šo pakalpojumu sortiments ir atkarīgs no franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa un franšīzes koncepcijas. Bieži gadās, ka franšīzes devējs ņēmējiem sniedz centralizētus personāla meklēšanas un atlases, tirgvedības, piegādes
ķēdes vadības un citus pakalpojumus.
6.2.	Uzņēmējdarbības identitātes nodošanas līdzekļu izstrāde
Uzņēmējdarbības identitātes līdzekļi ietver galveno uzņēmējdarbības preču zīmi, palīgproduktus vai pakalpojumu preču zīmes, tādus identitātes elementus kā dizains,
personāži utt. Šīs grāmatas 3.4.3. nodaļā rakstījām, ka uzņēmējdarbības identitātes
elementi ilgā laika periodā var kļūt par īpašu konkurences priekšrocību avotiem. Lai
uzņēmējdarbības identitātes elementi kļūtu par galveno uzņēmējdarbības vērtības
daļu, franšīzes devējam ir mērķtiecīgi jāinvestē savu identitātes elementu stiprināšanā,
to atpazīstamības veicināšanā un savas reputācijas uzlabošanā. Šos elementus nepieciešams pienācīgi aizsargāt.
Identitātes elementu nodošanas franšīzes ņēmējiem līdzekļu izstrāde nav sarežģīta,
kaut arī var aizņemt diezgan daudz laika. Galvenie darbi, ko nepieciešams veikt franšīzes devējam, ir:
• Uzņēmējdarbības identitātes elementu piemērotības novērtējums. Franšīzes
devējam ir jāpārbauda, vai attīstības mērķtirgos uzņēmējdarbības identitātes elementi un tajos izmantotie vārdi vai frāzes neizraisa negatīvas emocijas vietējiem
iedzīvotājiem, vai šādi uzņēmējdarbības identitātes elementi jau netiek izmantoti,
vai tos nevajadzētu pielāgot jaunajam tirgum.
• Uzņēmējdarbības identitātes elementu tiesiskā aizsardzība. Visus uzņēmējdarbības identitātes elementus, ko var skaidri formulēt un kas uzņēmējdarbībai ir vērtīgi, vajadzētu patentēt vai aizsargāt citiem tiesiskiem paņēmieniem. Tas ir obligāts
noteikums uzņēmējdarbības attīstībai, izmantojot franšīzi. Preču zīmju reģistrēšana un patentēšana ir specifisks process, tāpēc ieteicams konsultēties ar patentu
pilnvarotajiem un citiem šīs nozares speciālistiem.
• Uzņēmējdarbības identitātes rokasgrāmatu izstrāde. Lai franšīzes ņēmēji
skaidri zinātu, kā viņi drīkst un kā nedrīkst izmantot franšizējamās uzņēmējdarbības identitātes elementus, ir jāizstrādā detalizētas un vizuālas uzņēmējdarbības identitātes elementu izmantošanas rokasgrāmatas. Visbiežāk tiek
izmantotas šādas rokasgrāmatas – uzņēmējdarbības stila rokasgrāmata, uzņē-
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mējdarbības preču zīmes izmantošanas rokasgrāmata, struktūrvienības dizaina
rokasgrāmata utt.
Atsevišķās valstīs pastāv stingri noteikumi, kas prasa, lai publiski demonstrētajās preču
zīmēs esošie vārdi būtu atspoguļoti arī vietējā valodā. Franšīzes devējam ir jābūt gatavam tā adaptēt savas identitātes elementus, lai tie atbilstu vietējām prasībām, vienlaikus nezaudējot savu atšķirību un vērtību.
Atmiņā paliekoši un aizsargāti identitātes elementi, kuru izmantošana ir detalizēti reglamentēta attiecīgās rokasgrāmatās, ļauj franšīzes devējam ne tikai ērti tos nodot franšīzes ņēmējiem, bet arī nodrošināt, lai tie nepiesavinātos vai neizmantotu identitātes
elementus neparedzētiem mērķiem.
6.3. Franšīzes devēja juridisko dokumentu izstrāde
Bieži vien nākamie franšīzes devēji, meklējot palīdzību franšīzes izveidošanā, vispirms
vēršas pie juristiem, kuri, kā tas dažkārt gadās, iesaka franšīzes veidošanu sākt no franšīzes līguma izstrādāšanas. Dažiem no viņiem pat izdodas pasniegt franšīzes līgumu kā
galveno un vienīgo obligāto franšīzes elementu. Bez šaubām, labi sagatavotā franšīzes
līgumā atspoguļojas visi būtiskie franšīzes nosacījumi, tomēr tos pienācīgi modelēt un
pieņemt pamatotus lēmumus par to parametriem var tikai tad, ja nākamais franšīzes
devējs jau ir veicis plašus mājas darbus – izstrādājis franšīzes koncepciju, franšīzes attīstības un franšīzes tīkla paplašināšanās plānu un visu dokumentu paketi, kas paredzēta viņa uzkrātās zinātnības nodošanai franšīzes ņēmējiem. Ja nākamais franšīzes
devējs, neveicis mājas darbus, „no nulles” sāks izstrādāt franšīzes līgumu, viņš iegūs
dokumentu bez vērtības un garantētus strīdus ar franšīzes ņēmējiem nākotnē.
Šī iemesla dēļ franšīzes juridisko dokumentu izstrāde, tāpat kā visi citi franšīzes radīšanas posmi, ir skaidri strukturizēta un nepārtraukti jāiekļauj kopējā franšīzes veidošanas
procesā. Franšīzes juridisko dokumentu izstrādes soļi parādīti 20. attēlā.
Franšīzes pirkšanas
pārdošanas juridiskā
algoritma izstrāde

Franšīzes nosacījumu
kopsavilkuma izstrāde

Konfidencialitātes
vienošanās izstrāde

Franšīzes līguma
izstrāde

20. att. Franšīzes juridisko dokumentu izstrāde.

Franšīzes juridisko dokumentu izstrādei būtu jāsākas ar detalizēta juridiskā franšīzes
pārdošanas un pirkšanas algoritma sagatavošanu. Šis algoritms nepieciešams, lai nepārprotami formulētu potenciālo franšīzes ņēmēju un devēja mijiedarbību no pirmās
intereses par franšīzi līdz franšīzes līguma parakstīšanai un attiecīgo sākuma maksu
segšanai. Šis algoritms vēlāk tiek integrēts franšīzes ņēmēju piesaistīšanas metodikā,
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ar to saskaņo attiecīgos franšīzes tirgvedības pasākumus. Šis algoritms ir savdabīgs
plāns, lai nodrošinātu, ka interesentu transformācija franšīzes ņēmējos notiktu veiksmīgi un neradītu priekšnoteikumus negatīvām juridiskām sekām.
Pēc franšīzes pārdošanas un pirkšanas algoritma izstrādes seko franšīzes nosacījumu
kopsavilkuma sagatavošana. Šī soļa mērķis – koncentrēti un strukturizēti definēt visus galvenos franšīzes attiecību starp devēju un ņēmēju nosacījumus, kas aptver abu
pušu saistības, tiesības un atbildības. Šis dokuments ir savdabīgs tilts starp franšīzes
vadības un juridisko daļu. Tam vajadzētu nodrošināt, lai juristi, kas izstrādā konfidencialitātes un franšīzes līgumus, šajos dokumentos pareizi iekļautu visus jau izstrādātajos
vadības dokumentos nosauktos franšīzes nosacījumus, normas un parametrus. Dokumentu izstrādā uz franšīzes koncepcijas, franšīzes devēja uzņēmējdarbības stratēģijas,
rokasgrāmatu, mācību programmas, palīdzības un pakalpojumu sniegšanas franšīzes
ņēmējam metodikas pamata. Šāda kopsavilkuma sagatavošana ir īpaši noderīga tiem
franšīzes devējiem, kas plāno attīstību dažādās pasaules valstīs, jo tas ļauj ātri un ērti
harmonizēt franšīzes pamatnosacījumus ar jebkuras atsevišķas valsts tiesību un normatīvo aktu bāzi.
Sagatavotais franšīzes nosacījumu kopsavilkums un juridiskais franšīzes pārdošanas
un pirkšanas algoritms veido drošu pamatu konfidencialitātes un franšīzes līgumu izstrādei. Šos darbus ieteicams uzticēt profesionāliem tiesību speciālistiem. Konfidencialitātes līguma uzdevums – nodrošināt, lai pienācīgi tiktu formulēta un aizsargāta līdz
franšīzes līguma parakstīšanai potenciālajam franšīzes ņēmējam izpaužamā konfidenciālā franšīzes devēja informācija. Jāatgādina, ka franšīzes līgums ir formalizēta vienošanās, saskaņā ar to franšīzes devējs par attiecīgu samaksu nodod franšīzes ņēmējam
uz laiku tiesības izmantot tā nosaukumu, preču un/vai pakalpojumu zīmju, tirgvedības
sistēmas, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības
pārvaldīšanas metožu kopumu.
Izstrādājot franšīzes līgumu un saistītos dokumentus, īpaši svarīgi nodrošināt to atbilstību valsts, kuras jurisdikcijā tiks parakstīts franšīzes līgums un veikta franšīzes tīkla
darbība, tiesiskā regulējuma specifikai. Nākamajā nodaļā aplūkosim franšīzes regulējumu Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Baltkrievijā.
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7.	Frančaizinga tiesiskais regulējums
Baltijas valstīs un Baltkrievijā

Šīs nodaļas iekļaušanu grāmatā ierosināja advokātu biroja „Varul” nodaļas Latvijā un
Lietuvā kopā ar advokātu biroja „Peterka&Partners” nodaļu Baltkrievijā.
7.1. Franšīzes tiesiskais regulējums Lietuvā
Parakstot franšīzes līgumu, svarīgi pieņemt kompleksus lēmumus, kam nepieciešama
dažādu tiesisko aspektu apsvēršana. Pieņemot lēmumus, turklāt būtu vērts atcerēties,
ka franšīzes attiecības ir vairāk specializēti līguma nosacījumi, salīdzinot ar vispārējo
informāciju, kas tiek iegūta no franšīzes devēja un jau esošajiem franšīzes ņēmējiem,
kā arī citiem avotiem.
7.1.1. Galvenie juridiskie dokumenti, kas regulē frančaizingu
Lietuvā ļoti ilgi nebija franšīzes attiecību regulējuma. Agrāk franšīzes līgumi tika noslēgti un pildīti, balstoties uz vispārējiem civiltiesību un līgumtiesību principiem. Viss
mainījās, kad Lietuvā 2001. gada 1. jūlijā tika pieņemts jaunais papildinātais Lietuvas
Republikas civilkodekss (turpmāk – Civilkodekss), kurā noteikts franšīzes tiesiskais regulējums. Pašlaik Civilkodeksā ietilpst vesela nodaļa, kas veltīta franšīzei – tā ir Lietuvas
Republikas civilkodeksa sestās grāmatas 37. nodaļa „Franšīze”.
Neskaitot Civilkodeksa normas, frančaizingu Lietuvā netieši regulē arī daudzi citi normatīvie akti:
• nodokļu likumi (Peļņas nodokļa likums, Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likums, Nodokļu administrēšanas likums utt.);
• konkurenci regulējošie likumi (Konkurences likums utt.);
• intelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvie likumi (Patentu likums, Preču zīmju
likums, Dizaina likums, Autortiesību un blakustiesību likums utt.).
Parasti franšīzes līgumi ir kompleksi un ietver dažādu problēmu kopumu. Šī iemesla
dēļ minēto regulējošo likumu saraksts, protams, ir plašs. Atkarībā no franšīzes modeļa
(piemēram, preču vai franšīzes uzņēmējdarbības modeļa), franšīzes objekta (piemēram, restorāna pakalpojumu vai noteiktu medicīnisku preparātu tirdzniecības franšīzes) un citiem īpašiem speciālās franšīzes sniegšanas nosacījumiem, var nākties ņemt
vērā arī citu normatīvo aktu nosacījumus.
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Turklāt nedrīkst aizmirst, ka pēc 2004. gada 1. maija, kad Lietuva kā pilntiesīga dalībvalsts iestājās Eiropas Savienībā, franšīzes tiesisko regulējumu reglamentē arī Eiropas
Savienības juridiskie dokumenti (akti), daļa no tiem tiek piemēroti tieši.
Eiropas Savienības konkurences likumi ir cieši saistīti ar franšīzes līgumiem. Piemēram,
„Līgums par Eiropas Savienības darbību” paredz kopīgu konkurences jautājumu regulējumu; 2010. gada 20. aprīlī tika pieņemta Komisijas regula (ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām, kā arī piemērošanas vadlīnijas vertikāliem
ierobežojumiem, kas paredz noteiktus izņēmumus tā saucamajiem „vertikāla
jiem nolīgumiem”. Vadlīnijas paredz speciālus nosacījumus un prasības, kas jāievēro
franšīzes līgumos starp uzņēmumiem, kas darbojas atšķirīgos produkta ražošanas un
sadales/piegādes līmeņos.
7.1.2. Frančaizinga jeb franšīzes līguma jēdziens (definīcija)
Lietuvas Republikas normatīvie akti nesniedz frančaizinga juridisko definīciju. Tomēr
franšīzes līgums tiek definēts kā līguma veids, kurā viens subjekts (franšīzes devējs) uzņemas saistības sniegt otram subjektam (franšīzes ņēmējam) tiesības savā darbībā par
atlīdzību zināmu laika posmu vai, nenorādot laika posmu, izmantot īpašu tiesību kompleksu, kas pieder franšīzes devējam. Otrai pusei (franšīzes ņēmējam) ir pienākums
samaksāt par to atlīdzību, kas noteikta līgumā (Civilkodeksa 6.766. panta pirmā daļa).
Citādi sakot, franšīze tiek saprasta kā speciāla vienošanās (līgumā noteiktas atļaujas
veids), kad franšīzes devējs sniedz franšīzes ņēmējam tiesības izmantot savu rūpniecisko un intelektuālo īpašumtiesību paketi, kas var sastāvēt no šādiem elementiem:
• preču zīmēm;
• uzņēmuma nosaukuma un zīmēm;
• rūpnieciskā dizaina;
• autortiesībām;
• patentiem;
• noderīgiem biznesa un vadības modeļiem un tehnikām/metodikām;
• franšīzes devēja uzkrātās zinātnības;
• cita rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma, piemēram, svarīgiem aspektiem, ko izmanto preču pārdošanā, pakalpojumu sniegšanā vai darbu izpildē gala patērētājiem.
Speciāli franšīzes līgumam puses var paredzēt ierobežojumus – tādus kā teritorija vai
komercdarbības veids, kad franšīzes ņēmējs var izmantot franšīzes objektu (rūpniecisko vai intelektuālo īpašumu, piemēram, īpašas tiesības, biznesa reputāciju vai komercpieredzi). Pusēm vienmēr jāatbilst konkurences likuma prasībām, pirms tās paredz šādus ierobežojumus.
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Tomēr nevajadzētu iedomāties, ka uz franšīzes līguma pamata viss franšīzes devēja uzkrātais rūpnieciskais un intelektuālais īpašums nonāk franšīzes ņēmēja pastāvīgā īpašumā. Balstoties uz franšīzes līgumu, franšīzes ņēmējs parasti iegūst tiesības uz laiku
izmantot franšīzes devēja rūpniecisko un intelektuālo īpašumu par noteiktu atlīdzību.
Viņam nekavējoties jāpārtrauc jebkāda tā izmantošana pēc līguma beigšanās vai laušanas. Ja prasības netiek ievērotas, franšīzes devējs var piemērot nopietnas sankcijas,
pamatojoties uz franšīzes līguma termiņiem un nosacījumiem.
7.1.3. Franšīzes līguma galvenie juridiskie termini un nosacījumi
Kā jau minēts, Civilkodekss ir galvenais normatīvais akts, kas detalizēti skaidro franšīzes līgumu izstrādāšanu, respektīvi, pašu izstrādāšanu, grozījumus, laušanu, formu un
saturu. Kaut arī Civilkodeksā nav ietverts plašs franšīzes līguma terminu un nosacījumu saraksts, tas detalizēti paskaidro vai vismaz piemin prasības, kas obligāti jāpiemēro
franšīzes līgumiem.
Franšīzes līguma puses. Civilkodekss paredz, ka tikai uzņēmumi vai uzņēmēji (antreprenieri) Lietuvā var būt franšīzes līguma puses. Tas nozīmē, ka tikai uzņēmumi vai
fiziskas personas, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, var noslēgt franšīzes līgumus (Civilkodeksa 6.766. panta trešā daļa).
Franšīzes līguma forma, atlīdzība un reģistrācija. Lūdzam pievērst uzmanību galvenajām obligātajām prasībām saistībā ar franšīzes līguma formu, saturu un reģistrāciju:
• Franšīzes līgums jānoslēdz rakstveidā. Ja līgums neatbilst šai prasībai, tas nav spēkā
(Civilkodeksa 6.767. panta pirmā daļa).
• Franšīzes līgumam jāparedz atlīdzība (Civilkodeksa 6.769. panta pirmā daļa). Pusēm
ir brīvas iespējas izvēlēties atlīdzības aprēķināšanas un apmaksas procedūras, taču
atlīdzība jāmaksā visos gadījumos (Civilkodeksa 6.767. panta otrā daļa).
• Franšīzes līguma noslēgšanas fakts jāreģistrē Juridisko personu reģistrā, kurā reģistrēta franšīzes devēja uzņēmējdarbība. Ja franšīzes devēja uzņēmējdarbība reģistrēta ārvalstīs, ieraksts par franšīzes līguma noslēgšanu jāiekļauj tās valsts Juridisko
personu reģistrā, kurā ir reģistrēts franšīzes ņēmējs (piemēram, ja franšīzes ņēmējs
ir Lietuvā reģistrēts uzņēmums, ieraksts jāveic valsts uzņēmuma „Registrų centras”
Juridisko personu reģistra datu bāzē). Šāda reģistrācija ir obligāta. Ja tā netiek veikta, zūd iespēja strīda gadījumā franšīzes līgumu izmantot pret trešajām personām
(Civilkodeksa 6.767. panta otrā daļa).
• Ja ar franšīzes līgumu tiek nodotas rūpnieciskās īpašumtiesības (preču zīmes, dizains, patenti utt.), fakts par franšīzes līguma noslēgšanu ir jāreģistrē arī Lietuvas
Republikas Valsts patentu birojā (Civilkodeksa 6.767. panta trešā daļa).

Frančaizinga tiesiskais regulējums Baltijas valstīs un Baltkrievijā

109

7.1.4. Franšīzes līguma pušu galvenās tiesības un saistības
Franšīzes devēja pienākumi saskaņā ar franšīzes līgumu. Civilkodekss paredz arī
šādus franšīzes devēja pienākumus saskaņā ar franšīzes līgumu:
• Franšīzes devēja pienākumi, kas obligāti jebkurā gadījumā (Civilkodeksa 6.770.
panta pirmā daļa):
o nodot franšīzes ņēmējam tehnisko un komerciālo dokumentāciju un sniegt citu
informāciju, kas viņam nepieciešama franšīzes līguma sniegto tiesību īstenošanai; apmācīt franšīzes ņēmēju un viņa darbiniekus, ievērojot visus jautājumus,
kas saistīti ar nododamo tiesību īstenošanu;
o sniegt franšīzes ņēmējam atļaujas, kas paredzētas franšīzes līgumā, un nodrošināt to noformēšanu, ievērojot paredzēto procedūru.
• Obligātie franšīzes devēja pienākumi, ja vien līdzēji nav vienojušies citādi (Civilkodeksa 6.770. panta otrā daļa):
o nodrošināt franšīzes līguma reģistrāciju;
o nodrošināt franšīzei pastāvīgu tehnisko un konsultāciju atbalstu, kā arī sniegt
palīdzību franšīzes ņēmēja darbinieku apmācīšanā;
o kontrolēt franšīzes ņēmēja saskaņā ar franšīzes līgumu ražoto produktu/preču,
veikto darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Franšīzes ņēmēja pienākumi saskaņā ar franšīzes līgumu. Civilkodekss paredz
šādus franšīzes ņēmēja pienākumus saskaņā ar franšīzes līgumu (Civilkodeksa 6.771.
pants) (tomēr franšīzes ņēmējam jāņem vērā darbību, noteikumu un nosacījumu raksturs, kā arī specifika saskaņā ar franšīzes līgumu):
• izmantot franšīzes devēja nosaukumu, preču zīmi un pakalpojumu zīmi tā, kā norādīts franšīzes līgumā;
• nodrošināt saskaņā ar franšīzes līgumu ražoto produktu/preču, veikto darbu un
sniegto pakalpojumu kvalitāti;
• ievērot norādes un instrukcijas, kas saistītas ar franšīzes devēja tiesību izmantošanu
un franšīzes ņēmēja uzņēmuma telpu iekšējo un ārējo dizainu, visiem citiem darbības nosacījumiem, kas norādīti franšīzes līgumā;
• sniegt pircējiem (pasūtītājiem) papildu pakalpojumus, kurus tie var pamatoti cerēt
saņemt, iegādājoties preces, darbus un pakalpojumus tieši no franšīzes devēja;
• neatklāt nekādus komercnoslēpumus, rūpnieciskos noslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju, kas saņemta no franšīzes devēja , citām personām;
• noslēgt apakšfranšīzes līgumu, ja tāds pienākums ir norādīts franšīzes līgumā;
• informēt pircējus (pasūtītājus) viņiem saprotamā veidā par to, ka franšīzes ņēmējs
strādā saskaņā ar franšīzes līgumu un izmanto franšīzes devēja nosaukumu, preču
zīmi, pakalpojuma zīmi vai citu simbolu, kas identificē franšīzes devēju.
Civilkodekss ir labvēlīgāks pret franšīzes ņēmēju nekā devēju, tas zināmā mērā tieši paredz tiesības franšīzes ņēmējam, kurš pienācīgi pilda savus pienākumus saskaņā ar fran-
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šīzes līgumu, noslēgt jaunu līgumu uz jaunu periodu ar tādiem pašiem termiņiem un
nosacījumiem, kad ir beidzies franšīzes līguma termiņš (Civilkodeksa 6.774. panta pirmā
daļa). Ja franšīzes devējs atsakās atjaunot franšīzes līgumu ar franšīzes ņēmēju, pirms ir
beidzies trīs gadu periods, un vēlas piešķirt tādas pašas tiesības citām personām, viņam
ir jāpiedāvā franšīzes ņēmējam jauns franšīzes līgums vai jāmaksā kompensācija par visiem zaudējumiem, kas radušies šī iemesla dēļ (Civilkodeksa 6.774. panta otrā daļa).
Tā kā Civilkodeksa normas par franšīzes līgumu slēgšanu labvēlīgākas ir franšīzes ņēmējam, nevis franšīzes devējam, tad ticams, ka, franšīzes attiecībās būdama „stiprā
puse”, franšīzes devējs mēģinās rast visus iespējamos veidus, kā izvairīties no minētajām saistībām, kuras viņam radītu papildu laika un finansiālus izdevumus. Franšīzes
devējs var censties detalizēti vai abstrakti formulēt savas saistības vai noteikt to izpildes kārtību, tādējādi sašaurinot savus pienākumus, vai arī citādi samazināt franšīzes
līgumā noteiktos pienākumus.
Šādā gadījumā franšīzes ņēmēja galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai noteikumi un
nosacījumi, par ko panākta vienošanās ar franšīzes devēju, būtu formulēti pēc iespējas
skaidrāk un precīzāk un paredzētu franšīzes devēja speciālas un pienācīgi formulētas
saistības, nevis tikai vispārējus sarežģītus apgalvojumus, kurus neiespējami īstenot
praksē. Tas nozīmē, ka franšīzes līguma sagatavošanas posmā (vai, veicot piedāvātos
franšīzes līguma projekta labojumus, ko, visticamāk, ir izstrādājis franšīzes devējs) franšīzes ņēmējam ir ļoti skaidri jāsaprot paredzamā frančaizinga būtība un īpatnības. Viņam jābūt pietiekami dziļai izpratnei un zināšanām, lai varētu tās izmantot nepieciešamo nosacījumu nodrošināšanā franšīzes līgumā. Citādi viņam nepieciešams sadarboties ar kvalificētiem profesionāliem juristiem, kas to realizētu franšīzes ņēmēja vārdā.
7.1.5. Maksas
Periodiskās maksas (royalty). Civilkodeksa 6.769. panta pirmā daļa paredz īpašu nosacījumu franšīzes līgumā – franšīzes ņēmēja pienākumu maksāt periodiskas maksas
franšīzes devējam. Civilkodekss nenosaka nekādas prasības periodisko maksu formai
un veidam, tas paredz tikai veidus, kā tās noteikt. Respektīvi, saskaņā ar Civilkodeksu
periodiskās maksas var maksāt vienreizēja maksājuma formā, ar periodiskiem maksājumiem vai ieturējumiem no franšīzes ņēmēja ieņēmumiem. Līguma puses var vienoties, ka periodiskās maksas saskaņā ar franšīzes līgumu tiks veiktas vienā no formām,
kas norādītas Civilkodeksā. Puses var vienoties arī par citiem maksāšanas veidiem (Civilkodeksa 6.769. panta otrā daļa).
7.1.6. Pušu atbildība
Vispārējā franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja atbildība. Vispārējo franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja atbildību reglamentē vispārējo līgumtiesību normu principi
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un noteikumi. Piemēram, pusei, kas nepilda līgumsaistības, ir jākompensē otrai pusei
radušies zaudējumi, zaudējumi ir jākompensē pilnībā utt.
Franšīzes devēja atbildība saistībā ar trešo pušu franšīzes ņēmējam izteiktajām
prasībām. Pastāv divas īpašas situācijas, kad atsevišķas franšīzes līguma normas atšķiras no vispārējām līgumtiesību normām (Civilkodeksa 6.773. pants):
• franšīzes devējs subsidāri atbild, ja trešās puses izsaka prasības franšīzes ņēmējam
par saskaņā ar franšīzes līgumu pārdodamo produktu/preču, darbu un pakalpojumu kvalitāti. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja franšīzes ņēmējs nekompensē trešajai
pusei visus zaudējumus, par zaudējumu atlīdzināšanu minētajai trešajai personai
atbild franšīzes devējs;
• franšīzes devējs kopā (un atsevišķi) ar franšīzes ņēmēju ir atbildīgs trešajām pusēm
par visām prasībām, ko šīs trešās puses iesniegušas pret franšīzes ņēmēju kā preču
(produktu) ražotāju.
7.1.7. Franšīzes līguma termiņi un līguma laušana
Puses var noteikt franšīzes līguma beigu termiņu vai noslēgt to neterminētu.
Atšķirībā no vispārējām Civilkodeksa līgumtiesību normām neterminēta Franšīzes līguma laušanas gadījumā par to jāpaziņo sešus mēnešus iepriekš (Civilkodeksa 6.776.
panta pirmā daļa). Līguma puses var vienoties arī par ilgāku iepriekšējas paziņošanas
termiņu. Arī šī prasība paredzēta franšīzes ņēmēja tiesību aizsardzībai, lai sniegtu viņam pietiekami daudz laika (pēc tam, kad viņš ir informēts par franšīzes devēja nodomiem lauzt franšīzes līgumu) veikt attiecīgas darbības un izvairīties no nepamatoti
lieliem zaudējumiem, kas varētu rasties franšīzes līguma laušanas dēļ.
Tomēr likumā iepriekšējas brīdināšanas termiņš pirms terminēta franšīzes līgumu laušanas nav precīzi noteikts. Šī iemesla dēļ, ja terminētais franšīzes līgums neparedz iepriekšējas paziņošanas periodu un pusēm tomēr ir sniegtas tiesības šādu līgumu lauzt
pirms tā termiņa beigšanās, ir jāpiemēro pieņemams paziņošanas termiņš par līguma
laušanu. Lai nebūtu šaubu par to, vai termiņš ir pieņemams noteiktā situācijā, ir ieteicams franšīzes līgumā noteikt precīzu paziņojuma par līguma laušanu iesniegšanas
termiņu.
7.1.8. Konkurences tiesības un frančaizings
Franšīzes likums un Konkurences likums ir savstarpēji cieši saistīti. Šo likumu īpatnību
dēļ franšīzes līgums bieži atrodas uz Konkurences likuma pārkāpšanas robežas, tāpēc
jāpievērš īpaša uzmanība detalizētai konteksta izpētei un precīzai franšīzes līgumu formulēšanai.
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Vispārējs ierobežojums ir tas, ka, slēdzot franšīzes līgumus, līgumu puses var paredzēt
tikai tādus konkurences ierobežošanas nosacījumus, kurus neaizliedz Konkurences likums (Civilkodeksa 6.772. panta pirmā daļa).
Arī Civilkodekss nepārprotami paredz divus gadījumus, kad franšīzes līguma termiņi
un nosacījumi tiek automātiski uzlūkoti par Konkurences likuma pārkāpumiem un tiek
anulēti/uzlūkoti par spēkā neesošiem (Civilkodeksa 6.772. panta ceturtā daļa):
• vispārējie nosacījumi, kas piešķir franšīzes devējam tiesības noteikt franšīzes ņēmēja ražoto preču/produktu, izpildāmo darbu vai sniedzamo pakalpojumu cenas vai
zemākās cenu robežas;
• vispārējie nosacījumi, kas sniedz franšīzes ņēmējam tiesības pārdot preces/produktus, veikt darbus vai sniegt pakalpojumus īpaši noteiktai pircēju (pasūtītāju) kategorijai vai īpašā pircēju (pasūtītāju) teritorijā, kas norādīta franšīzes līgumā.
	Civilkodeksā turklāt ir norādīti zināmi franšīzes līguma ierobežojumi, ko, raugoties
no Konkurences likuma viedokļa, var attaisnot. Tomēr abu pušu pienākums ir franšīzes līgumā nodrošināt to, lai katrā atsevišķā gadījumā ierobežojumi nebūtu pretrunā
Konkurences likuma aizliegumiem (Civilkodeksa 6.772. panta otrā daļa), piemēram:
• franšīzes devējs apņemas nepiešķirt līdzīgas saliktas vai ekskluzīvas tiesības citām
personām franšīzes ņēmēja darbības teritorijā un neiesaistīties analoģiskā darbībā
tajā pašā teritorijā;
• franšīzes ņēmējam ir aizliegts noslēgt franšīzes līgumus par analoģiskām tiesībām
ar franšīzes devēja konkurentiem (un potenciālajiem konkurentiem).
Franšīzes attiecību regulējums Lietuvā stājās spēkā no 2001. gada, kad tika pieņemtas Civilkodeksa normas par franšīzes līguma noslēgšanas, pildīšanas un laušanas procedūru,
kā arī citu svarīgu aspektu regulējumu. Tikai uzņēmumi un/vai uzņēmēji (antreprenieri)
var būt franšīzes līguma puses. Franšīzes līgumi Lietuvā jānoslēdz rakstiski. Par tiem jābūt
paredzētai atlīdzībai, bet fakts par to noslēgšanu jāiekļauj valsts reģistros. Franšīzes devējs kopā ar franšīzes ņēmēju uzņemas vai nu kopīgas un atsevišķas (solidāras) saistības,
vai subsidiāras saistības attiecībā uz trešajām pusēm. Ļoti svarīgi pārliecināties, ka franšīzes līgums nepārkāpj konkurences likumu, jo šādu obligāto prasību pārkāpšana līgumu
anulē vai padara to spēkā neesošu, ja tiek mēģināts regulēt cenas, vai tiek pārkāptas
saistības pārdot produktus ekskluzīvi pārdevējiem franšīzes līgumā norādītajā teritorijā.
7.2. Franšīzes tiesiskais regulējums Latvijā
7.2.1. Galvenie normatīvie akti, kas regulē frančaizingu
Latvijā frančaizingu regulē šādi normatīvie akti:
• No 2010. gada 1. janvāra franšīzes līgumu regulē Komerclikuma XXI sadaļas „Atsevišķu komercdarījumu veidu īpašie noteikumi” 7. nodaļa „Franšīzes līgums”. KomerclīFrančaizinga tiesiskais regulējums Baltijas valstīs un Baltkrievijā
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guma regulējums tiek piemērots visiem franšīzes līgumu veidiem un ietver paziņojuma par franšīzi regulējumu, nosaka abu pušu tiesības un saistības, paredz īpašas
pušu tiesības līgumu lauzt vienpusēji;
• Civillikums nosaka franšīzes līguma vispārējos noteikumus, kas regulē līguma laušanu un pienākumu to noslēgt rakstveida formā;
• Saskaņā ar Komerclikuma 480. pantu likuma noteikumi neierobežo tiesisko regulējumu, kas saistībā ar franšīzes līgumu ietverts konkurences tiesību jomu regulējošos normatīvajos aktos;
• Latvijā piemērojamais Starptautiskais grāmatvedības standarts Nr. 18 „Ieņēmumi”
nosaka, ka franšīzes līgums ir pamats maksas veikšanai, tas regulē arī ieņēmumu
ierakstus uzskaites sistēmā.
Frančaizinga regulējums Eiropas Savienībā, kas attiecas arī uz Latvijas iedzīvotājiem,
kā galveno noteikumu un minimālās prasības nosaka izpildīt Konkurences likuma normas. Civiltiesiskās atbildības regulējums formulēts nacionālajos normatīvajos dokumentos. Saskaņā ar Eiropas Franšīzes federācijas sniegto informāciju4, Eiropas Savienībā
frančaizingu regulē:
• Komisijas regula (EK) Nr. 2790/1999, kas regulē vertikālas franšīzes vienošanās un
konkurences likumu;
• Komisijas regula (EK) Nr. 1/2003.
Alternatīvu lēmumu var izvēlēties, vadoties pēc Eiropas franšīzes ētikas kodeksa. Tā
mērķis – veicināt pašregulējošu ētisko normu krājumu, uz kuru balstoties paši industrijas dalībnieki paredz pasākumus, lai aizsargātu industrijas praksi no rīcības, kas citos
aspektos varētu kaitēt tēlam un industrijas uzņēmējdarbības attīstībai.
7.2.2. Frančaizinga un franšīzes līguma jēdziens (formulējums)
Franšīzes juridiskais formulējums – turētājs (franšīzes devējs) piešķir lietotājam (franšīzes ņēmējam) tiesības pret tiešu vai netiešu finansiālu atlīdzību nodarboties ar preču/
produktu un pakalpojumu pārdošanu franšīzes devēja izveidotā sistēmā. Tā parasti ietver zinātnību un atbalstu, norāda, kā uz franšīzes pamata strādājošajam biznesam ir
jādarbojas, ietver būtisku un pastāvīgu uzņēmējdarbības kontroli, ko veic franšīzes devējs un kas būtībā ir saistīta ar franšīzes devēja3 preču zīmi, pakalpojumu zīmi, tirdzniecības/rūpniecības nozares nosaukumu vai logotipu. Komerclikuma 474. pants sniedz
vispārīgu skaidrojumu – franšīze tiek raksturota kā līgums, saskaņā ar kuru tiesību turētājs (franšīzes devējs) piešķir otrai pusei (franšīzes ņēmējam) tiesības izmantot preču
zīmi, citas intelektuālās īpašumtiesības, firmas (ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas)
informāciju preču/produktu pārdošanā un/vai pakalpojumu sniegšanā atbilstoši noslēgtajam franšīzes līgumam un franšīzes devēja radītajai un apstiprinātajai darba metodikai. Pastāv trīs franšīzes līgumu modeļi:
4
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• franšīzes devējs sniedz apakšfranšīzes devējam tiesības – kārtot franšīzes līgumu;
• apakšfranšīzes devējs sniedz tiesības apakšfranšīzes ņēmējam, balstoties uz
apakšfranšīzes līgumu;
• franšīzes devējs sniedz tiesības otrai pusei, balstoties uz attīstības līgumu.
Franšīzes līgums ir divpusējs līgums, kur viena puse saņem, otra – maksā atlīdzību.
Franšīzes līguma sastāvdaļas ir:
• līguma priekšmets (objekts),
• maksa,
• līguma forma.
Svarīgākā sastāvdaļa, kas atšķir franšīzes līgumu no citiem saistību līgumiem, ir zinātnības iekļaušana. Pateicoties zinātnībai, franšīze pašlaik ir viens no pieprasītākajiem
uzņēmējdarbības modeļiem.
7.2.3. Franšīzes līgumu galvenie juridiskie termini un nosacījumi
Komerclikuma 475. pants nosaka, ka franšīzes līgums jāslēdz rakstveidā. Ja šī prasība ir
pārkāpta, franšīzes līgums saskaņā ar Civillikuma 1488. pantu zaudē spēku, jo neatbilst
likumam. Nepastāv nekādi speciāli noteikumi, kas būtu jāievēro līguma saturā, tomēr
viss iepriekš minētais saturs (zinātnība, tehniskā palīdzība utt.) jāatklāj detalizēti, lai
nākotnē izvairītos no strīdiem, kas saistīti ar komercnoslēpumu. Jāreģistrē tikai intelektuālais īpašums (preču zīmes, industriālais dizains, izgudrojumu patenti), franšīzes
līgumi nav jāreģistrē.
7.2.4. Franšīzes līguma termiņi un līguma laušana
Abas puses var līgumu vienpusēji lauzt, ja līgumsaistību izpilde kļuvusi pārmērīgi apgrūtinoša (Komerclikuma 478. pants):
• ir radušies objektīvi apstākļi;
• franšīzes ņēmējs vai franšīzes devējs pirms franšīzes līguma noslēgšanas ir sniedzis
nepatiesas ziņas otrai pusei par apstākļiem, kuriem ir būtiska nozīme līguma turpmākā izpildē.
Līdzējs var atsaukties uz objektīvām apstākļu izmaiņām, ja objektīvi apstākļu izmaiņas
radušās pēc franšīzes līguma noslēgšanas; līdzējs franšīzes līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt apstākļu izmaiņas vai arī līdzējs nav uzņēmies apstākļu izmaiņu risku.
Ja līgums tiek pārtraukts, balstoties uz objektīviem apstākļiem, kas radušies kādai no
pusēm, likums norāda, ka pusēm tas jāīsteno sarunu ceļā, balstoties uz objektīviem
līguma laušanas kritērijiem. Baltijas Franšīzes asociācija (BFA) piedāvā strīdu regulēšanai, kā arī papildu strīdu izšķiršanai (ADR) izmantot mediāciju. Šajā procesā mediācija
ir vērtīga abām pusēm, ievērojot, ka frančaizings ir uzņēmējdarbības modelis, bet ilgstoši civilprocesi tiesā potenciāli varētu kaitēt uzņēmējdarbībai.
Frančaizinga tiesiskais regulējums Baltijas valstīs un Baltkrievijā
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7.2.5. Konkurences likuma loma
Pirms franšīzes līguma noslēgšanas pusēm būtu jāapspriež zinātnības un citas speciālas komerciālas informācijas neizpaušanas nosacījumi. Laužot franšīzes līgumu, franšīzes devējam ir jānosaka konkurences ierobežojumi. Latvijas konkurences tiesību normas ir saskaņotas ar Eiropas Savienības konkurences tiesībām. Saskaņā ar Konkurences likumu par likumiem, kas saistīti ar franšīzes līgumiem, ir atbildīgs Latvijas Ministru
kabinets. Latvijā franšīzes līgums un faktiskā Latvijas Konkurences padomes analīze un
interpretācija balstīta šādos Eiropas Komisijas dokumentos, kas saistīti ar Konkurences
likumu (EK) Nr. 330/2010 un 2000/C291/01 (Vertikālo ierobežojumu vadlīnijas).
Franšīzes līgumi, tāpat kā citi sadarbības līgumi, tiek vērtēti saskaņā ar Konkurences
likumu (11. pants), kura pirmā daļa nosaka, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences
kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas. Saskaņā ar franšīzes līguma definīciju franšīzes devējs franšīzes ņēmējam nodod intelektuālā īpašuma tiesības. Preču/
produktu vai pakalpojumu pirkšanas, pārdošanas vai tālākpārdošanas vertikāliem ierobežojumiem, kas paredzēti franšīzes līgumā, piemēro vispārējo grupu atbrīvojuma
regulu, ja nevienai no pusēm nepieder par 30 % lielāka tirgus daļa. Tomēr, ja līgumā
paredzēta ekskluzīva piegāde, tas nav pamats aizliegumam ar nosacījumu, ka pircēja,
franšīzes ņēmēja tirgus daļa attiecīgajā tirgū, kurā tas iegādājas līgumā minētās preces,
nepārsniedz 30 %. Praksē ir gadījumi, kad vertikālie līgumi, kā arī franšīzes līgumi tiek
slēgti starp konkurentiem. Šādā gadījumā saskaņā ar līguma nosacījumiem Latvijas
Ministru kabinetam tas nav uzskatāms par pietiekamu pamatu aizlieguma noteikšanai, ja netiek veikta abpusēja sadale/piegāde un Ministru kabinets ir noteicis konkrētu
kritēriju kopumu.
Vertikālie ierobežojumi tirgu var ietekmēt gan negatīvi, gan pozitīvi. Piemērojot 2000/
C291/01 (vadlīniju) sniegtās rekomendācijas, vertikālo līgumu analīze tiek veikta, pamatojoties uz kritērijiem, kas minēti 2000/C291/01 (vadlīnijās).
7.2.6. Galvenās pušu tiesības un pienākumi
Franšīzes devēja pienākumi:
• Pirms franšīzes līguma noslēgšanas franšīzes devējam ir jāsniedz franšīzes ņēmējam šāda informācija:
o vispārējs franšīzes apraksts un dati, kas atbilst faktiskajai situācijai;
o franšīzes līguma nosacījumi un iespēja līgumu pagarināt;
o maksājamās summas un noteikumi par franšīzes izmantošanu;
o cita informācija, ko franšīzes devējs uzskata par svarīgu, lai noslēgtu līgumu.
• Franšīzes devējs apņemas nodrošināt, lai līgumā norādītās intelektuālā īpašuma
tiesības frančaizinga laikā būtu aizsargātas.
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• Franšīzes devējs apņemas sadarboties ar franšīzes ņēmēju un sniegt visu nepieciešamo informāciju, kā tas norādīts līgumā.
• Franšīzes devējs nodod visu dokumentāciju neierobežotā franšīzes lietošanā (licences, instrukcijas, tehnisko dokumentāciju un aprakstus).
• Ja franšīzes ņēmēja pienākums ir iegādāties preces no franšīzes devēja, tad franšīzes devēja pienākums ir saprātīgā laika periodā brīdināt franšīzes ņēmēju par preču
piegādes termiņa kavēšanos vai nespēju piegādāt preces iepriekš nolīgtajā daudzumā. Franšīzes devējs ir atbildīgs par tirgvedību, kā tas norādīts līgumā.
Franšīzes ņēmēja pienākumi:
• Franšīzes ņēmējs apņemas franšīzes devējam sniegt informāciju par reāliem faktiem un nosacījumiem, kuri var būt svarīgi līguma parakstīšanā;
• Franšīzes ņēmējs apņemas izmantot franšīzi, ievērojot līgumā paredzētos nosacījumus attiecībā uz franšīzes preču zīmi un citiem intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem;
• Franšīzes ņēmējs apņemas izmantot franšīzi paredzētajam mērķim, kas norādīts
līgumā. Komercnoslēpumi jāglabā piecus gadus pēc līguma laušanas/izbeigšanās.
Latvijā franšīzes ņēmēja ieņēmumiem piemēro diferencētus nodokļu tarifus. Tarifi svārstās no 9 līdz 24 procentiem atkarībā no juridiskās personas ieņēmumiem no franšīzes,
tiesiskā statusa un formas. Ir norādīts, ka franšīze ir tikai instruments, bet īstais mehānisms ir franšīzes līgums. Latvijas normatīvie akti līguma pusēm paredz lielu brīvību
saistībā ar franšīzes saturu, tomēr obligātās franšīzes devēja saistības ir paskaidrotas
daudz plašāk un noregulētas nepārprotamāk. Franšīzes regulējums Latvijā ir labvēlīgs
šīs uzņēmējdarbības nozares attīstībai, tomēr galvenā problēma ir tā, ka kredītiestādes
franšīzes ņēmēja kreditēšanai nepiedāvā labvēlīgus nosacījumus. Domājams, ka labvēlīgu kreditēšanas un finansēšanas nosacījumu trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc
franšīzes uzņēmējdarbība Latvijā netiek plaši izmantota.
7.3. Franšīzes tiesiskais regulējums Igaunijā
Šis apskats iepazīstina ar galvenajiem franšīzes līgumu regulēšanas normatīvajiem aktiem Igaunijā. Regulējums Igaunijā sniedz vispusīgu noteikumu kopsavilkumu saistībā
ar dažādiem līgumu veidiem, kas var būt iekļauti franšīzes līgumā. Kopumā frančaizinga tiesiskais regulējums Igaunijā ir labs, tas paredz gan franšīzes devēju, gan franšīzes
ņēmēju aizsardzību.
7.3.1. Galvenie normatīvie akti, kas regulē frančaizingu
Pirmkārt, franšīzes līgumus Igaunijā regulē Saistību tiesību likums. Igaunijas regulējuma izcelsme saistāma ar Krievijas civilkodeksu, UNIDROIT „Informācijas par franšīzi
atklāšanas parauglikums” un Eiropas Frančaizinga ētikas kodeksu. Franšīzes līgumi būtībā ir jauktie līgumi, kas gandrīz vienmēr zināmā formā ietver intelektuālā īpašuma
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licenci, tāpēc tiek piemērots Igaunijas autortiesību likums, Preču zīmju likums un dažkārt arī Patentu likums.
7.3.2. Frančaizinga un franšīzes līguma jēdziens (formulējums)
Saskaņā ar Igaunijas likumiem franšīzes līgums ir līgums, kad viena persona (franšīzes devējs) apņemas nodot otrai personai (franšīzes ņēmējam) tiesību un informācijas
kompleksu, kas pieder franšīzes devējam, izmantošanai franšīzes saimnieciskajā vai
profesionālajā darbībā, ieskaitot tiesības uz franšīzes devēja preču zīmi, tirdzniecības
identifikācijas dokumentiem un zinātnību. Kopumā franšīzes līgumi ir jauktie līgumi,
kuros apvienojas licences pārdošanas, nomas un citu līgumu īpašības. Igaunijas Augstākā tiesa kvalificē franšīzes līgumus kā pakalpojumu sniegšanas līgumus.5 Vadoties
pēc franšīzes līguma tiesiskās definīcijas, franšīzes līgums saistīts ar saimniecisko vai
profesionālo darbību, tāpēc var pieņemt, ka tiek noslēgts par atlīdzību.
7.3.3. Franšīzes līguma galvenie juridiskie termini un nosacījumi
Saskaņā ar Igaunijas normatīvajiem aktiem nepastāv obligāta franšīzes līguma forma.
Igaunijā Tallinas apgabaltiesa pat ir apstiprinājusi mutvārdos noslēgta franšīzes līguma spēkā esamību.6 Tomēr, tā kā franšīzes līgumi ir jauktie līgumi, atsevišķām daļām
var būt prasība pēc noteikta formāta. Visbiežāk franšīzes līgumus apvieno intelektuālā
īpašuma tiesību ierunas (turpmāk „IĪT”). Tādas ierunas var būt licences līgumi, ar kuriem
IĪT licenču īpašnieki nodod savu intelektuālo īpašumu citai personai. Autortiesību darbu licences līgumiem jābūt noslēgtiem rakstveidā vai parakstītiem datorizētā formā.
Kaut arī šāda stingra prasība preču zīmes licencēšanai netiek piemērota, Preču zīmju
likums paredz, ka preču pieteikums par preču zīmes nodošanu vai licencēšanu patentu
birojam jāiesniedz rakstiski. Šī iemesla dēļ tiek ieteikts preču zīmes nodošanas un licencēšanas līgumus noslēgt rakstveidā. Neekskluzīvas licences piešķiršana autordarbiem
var tikt realizēta rakstveida formā. Igaunijā nav valsts reģistra ne franšīzes līgumu, ne
autortiesību līgumu reģistrēšanai.
7.3.4. Pušu galvenās tiesības un pienākumi
Galvenie franšīzes devēja pienākumi ir nodot franšīzes ņēmējam franšīzei svarīgu tiesību kompleksu. Franšīzes devējam jāpieliek visas pūles, lai aizsargātu intelektuālās
īpašuma tiesības (IĪT), ieskaitot preču zīmes, kuru licences pieder franšīzes devējam.
Šo saistību pārkāpšana, piemēram, nespēja izvairīties no preču zīmes svītrošanas no
reģistra, uzskatāma par būtisku franšīzes līguma pārkāpumu.
Kad franšīzes devējs nodod vai licencē tiesību kompleksu, kas veido viņa biznesa pamatu, franšīzes devēja galvenās tiesības ir auditēt franšīzes ņēmēju attiecībā uz pienācīgu preču zīmes izmantošanu un savu produktu kvalitāti.
5
6
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Igaunijas Augstākās tiesas 2013. gada 25. septembra spriedums Nr. 3-2-1-84-13.
Tallinas apgabaltiesas 2013. gada 4. decembra spriedumi Nr. 2-11-62796/76.
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Franšīzes ņēmējam ir četri galvenie pienākumi: 1) izmantot franšīzes devēju uzņēmējdarbības identitātes elementus savā darbībā, piemēram, izmantot franšīzes devēja
preču zīmes, veikalu nosaukumus, domēnu nosaukumus, logotipus utt.; 2) nodrošināt tādu pašu produktu/pakalpojumu kvalitāti, kāda ir franšīzes devējam; 3) vadīties
pēc franšīzes devēja norādījumiem; 4) spēt piedāvāt papildproduktus/pakalpojumus,
kurus sniedz franšīzes devējs. Visbeidzot, kaut arī likums to tieši neparedz, franšīzes
ņēmējs apņemas par franšīzi maksāt.
Puses savstarpēji vienojas sniegt viena otrai informāciju. Šāds pienākums tām rodas
jau pirms līguma parakstīšanas. Pusēm vienai otra ir jāinformē par apstākļiem, kas saistīti ar franšīzi, kā arī par citām konkurējošām personām un produktiem, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, ko veikušas trešās puses. Franšīzes ņēmējs uzņemas
saistības paziņot franšīzes devējam par intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumu,
kā arī veikt pasākumus, lai aizsargātos no pārkāpumiem.
Franšīzes līguma spēkā esamības laikā puses ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti
attiecībā uz zinātnību un komercnoslēpumiem. Pienākums ievērot konfidencialitāti
parasti ir saistīts ar intelektuālā īpašuma licenci, kas iekļauta līgumā.
7.3.5. Maksas
Kā jau iepriekš paskaidrots, franšīzes līguma formātam nav izvirzītas konkrētas prasības, kas noteiktu, piemēram, notāra maksu. Tā kā nav valsts reģistra, kurā būtu jāreģistrē franšīzes un autortiesību līgumi, netiek piemērotas arī nekādas valsts noteiktas
maksas saistībā ar līguma parakstīšanu. Tomēr, lai franšīzes ņēmējam tiktu atļauts izmantot franšīzes devēja preču zīmi, preču zīmju reģistrā ir jāiesniedz rakstveida iesniegums. Iesniegums kļūs par pamatu, lai šo atļauju iekļautu reģistrā. Valsts nodeva par
preču zīmes reģistrāciju ir 140,60 eiro. Par iesnieguma labošanu vai citām procedūrām
tiek piemērotas papildu maksas.
7.3.6. Pušu atbildība
Franšīzes devēja atbildība izriet no pienākuma sniegt informāciju. Noslēdzot franšīzes
līgumu, rodas finansiāls risks, ka iespējams franšīzes ņēmēja bankrots, ja franšīzes ņēmējs un franšīzes devējs neizpildīs savas saistības sniegt informāciju. Par līguma pārkāpumu uzskatāma novēlota informācijas sniegšana un maldinoša informācija. Pienākums sniegt informāciju parasti detalizēti tiek apspriests franšīzes līgumā, arī tas,
kas uzskatāms par līguma pārkāpumu, tiek formulēts līgumā. Praksē ir ierasts paredzēt
līgumsodus franšīzes ņēmējam, ja viņš pārkāpj konfidencialitātes nosacījumus vai nepilda pienākumus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) izmantošanu tā, kā ir
norādījis franšīzes devējs.
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Franšīzes ņēmējam, salīdzinot ar franšīzes devēju, ir paredzēta lielāka atbildība. Pirmais
atbildības komplekss rodas no saistībām pret franšīzes devēju. Tā kā franšīzes ņēmējs
reprezentē labi pazīstamu produktu, viņam ir jāapmierina klientu cerības, kas saistītas
ar franšīzi. Otrais atbildības komplekss izriet no saistībām pret klientiem, t. i., trešajām
personām. Balstoties uz Igaunijas tiesisko regulējumu, trešo personu intereses ir aizsargātas saskaņā ar franšīzes līgumu, trešajām personām ir tiesības vērsties pret franšīzes ņēmēju par zaudējuma atlīdzināšanu, ja tas pārkāpj franšīzes standartus.
7.3.7. Franšīzes līguma termiņi un līguma laušana
Praksē franšīzes līgumi tiek parakstīti uz neierobežotu laika posmu. Beztermiņa līgumu
var vienkārši lauzt jebkura no pusēm, saprātīgu laiku iepriekš iesniedzot brīdinājumu,
ja līgumā nav norādīts citādi. Ja ir nopietns iemesls, katra no pusēm var lauzt līgumu
bez iepriekšēja brīdinājuma, it īpaši tad, ja ir skaidrs, ka puse, kas lauž līgumu, vairs nevar turpināt līguma pildīšanu, ņemot vērā visus apstākļus un pušu kopējās intereses.
Tomēr jāpatur prātā, ka franšīzes līgumi ir jauktie līgumi, kam var paredzēt citus līguma
laušanas noteikumus, piemēram, beztermiņa licences līgumu var lauzt, brīdinot otru
pusi gadu pirms līguma laušanas. Puses var vienoties arī par īsāku brīdināšanas termiņu.
7.3.8. Konkurences tiesības un frančaizings
Igaunijas Konkurences likuma regulējums atbilst Eiropas konkurences noteikumiem.
Igaunijas Konkurences likums paredz tādu līgumu aizliegumu, kas ierobežo konkurenci. Franšīzes līgumi parasti paredz dažādu vertikālu ierobežojumu kombināciju. Tomēr
šie ierobežojumi var būt likumīgi, jo konkurences tiesiskais regulējums paredz izņēmumus no vispārējā aizlieguma noslēgt līgumus, kas ierobežo konkurenci. Preču (produktu) un pakalpojumu pirkšanas, pārdošanas un tālākpārdošanas vertikāliem ierobežojumiem, kas paredzēti franšīzes līgumā, piemēro vispārējo grupu atbrīvojuma regulu,
ja nevienai no līguma pusēm nepieder par 30 % lielāka tirgus daļa. Licencēšanai un
intelektuālā īpašuma tiesībām (IĪT) franšīzes līgumos piemēro vispārējo atbrīvojumu,
ja tiek ievēroti šādi kritēriji: a) IĪT ir daļa no vertikālā līguma; b) IĪT jānodod vai jālicencē izmantošanai pircējam; c) IĪT nevar būt galvenais līguma objekts; d) IĪT jābūt tieši
saistītām ar pircēja vai viņa klientu precēm/produktiem vai pakalpojumiem; f ) IĪT nedrīkst būt konkurences ierobežojumi par to pašu objektu, ja ir vertikālie ierobežojumi,
kuri nav atcelti saskaņā ar vispārējā atbrīvojuma regulu. Ja netiek piemērota vispārējo
grupu atbrīvojuma regula, ierobežojumi ir jāizskata, balstoties vispārējā aizlieguma
normā, un jāparedz individuāla izņēmuma norma situācijām, kad pozitīvā ietekme uz
līgumu ir lielāka par negatīvo. Pretkonkurences vienošanās praktizēšana Igaunijā tiek
uzskatīta par krimināltiesību pārkāpumu.
Franšīzes līgumu tiesiskais regulējums Igaunijā ļauj līgumu noslēgt nosacīti viegli. Pušu
tiesības, pienākumus un atbildību likumā formulē ar nolūku piešķirt papildu aizsardzību līgumam. Igaunijas regulējums rada drošu un stabilu frančaizinga vidi.
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7.4. Frančaizinga tiesiskais regulējums Baltkrievijā
7.4.1. Vēsturiskā attīstība
1998. gadā Baltkrievijas Republikas normatīvajos aktos pirmo reizi tika izmantots termins franšīze, jo tika pieņemts jauns Baltkrievijas Republikas Civilkodeksa izdevums,
kurā iekļauta 53. nodaļa, saistīta ar kompleksu uzņēmējdarbības licencēšanu (frančaizingu). Pirms tam šajā nodaļā bija tikai 910. pants. Šī panta pirmā daļa paredzēja
frančaizinga definīciju. Otrā daļa formulēja attiecības ar papildu likumiem un paredzēja faktu, ka franšīzes līgumu var noslēgt tikai tajos gadījumos, kad to nepārprotami
atļauj likums (konkrētos gadījumus bija paredzēts noteikt turpmāk izdotajos likumdošanas aktos).
Tomēr tā iemesla dēļ, ka tajā laikā nekāda papildu likuma, kas būtu saistīts ar frančaizingu, nebija, nebija arī likuma, kas attiecīgi formulētu gadījumus, kad var noslēgt
franšīzes līgumus, reāli nepastāvēja iespējas šādus līgumus noslēgt. 2004. gadā tika
grozīts Civilkodekss un norma, kas ierobežoja gadījumus, kad drīkst noslēgt franšīzes
līgumu, tika izņemta. Šādu tiesiskās situācijas izmaiņu dēļ beidzot radās iespēja no
slēgt franšīzes līgumu. 2005. gadā Baltkrievijas Republikā tika noslēgts pirmais franšīzes līgums. Līdz šim ir noslēgti vairāk nekā simts franšīzes līgumu.
7.4.2. Pašreizējais tiesiskais regulējums
Patlaban Baltkrievijas Republikas Civilkodekss ir galvenais juridiskais dokuments, kas
regulē frančaizingu Baltkrievijas Republikā. Pēc nozīmīgu, ar frančaizingu saistītu likumu saskaņošanas 2004. gadā, Civilkodeksa nodaļa, kas regulē franšīzes līgumus, šobrīd
sastāv no 12 pantiem. Neskaitot Civilkodeksu, franšīzes līgumi balstīti arī šādos normatīvajos aktos/dokumentos:
• 2009. gada 21. marta Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes lēmumā Nr. 346,
kas paredz ar Baltkrievijas Republikas teritoriju saistītu franšīzes līgumu obligātu
reģistrēšanu;
• 2009. gada 15. aprīļa Zinātnes un tehnoloģijas valsts komitejas lēmumā Nr. 6, ar ko
apstiprināta franšīzes līgumu reģistrēšanas procedūra;
• 2012. gada 17. februāra Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes lēmumā Nr. 156,
kas paredz dokumentu sarakstu, kuri nepieciešami franšīzes līguma reģistrēšanai,
un laika posmu, kurā jāveic reģistrācija;
• Baltkrievijas Republikas nodokļu kodeksā, kas precizē patentu nodokļa summas,
kuras jāmaksā par franšīzes līgumu reģistrēšanu (patenta nodoklis ir kopīgais visu
tipu nodokļu nosaukums, kas saistīti ar preču zīmēm, patentiem, inventāru, frančaizingu u.c.).
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7.4.3. Frančaizinga un franšīzes līgumu jēdziens (formulējums)
Saskaņā ar Civilkodeksa 910. pantu, balstoties uz vispusīgu uzņēmējdarbības licences (frančaizinga) līgumu (turpmāk: „franšīzes līgums”), viena puse („franšīzes devējs”) apņemas pret atlīdzību nodot otrai pusei („lietotājam”) uz franšīzes līgumā
paredzēto termiņu (vai bez precizēta termiņa) licencētajā teritorijā tiesības izmantot
īpašnieka tirdzniecības nosaukumu, citus intelektuālā īpašuma tiesību objektus, kas
tiek sniegti saskaņā ar franšīzes līgumu, un tiesības izmantot zinātnību attiecīgajā
uzņēmējdarbībā.
Franšīzes līgums var sniegt tiesības lietotājam ļaut citām personām izmantot viņam
piešķirto licenci (vispusīga uzņēmējdarbības apakšlicence). Franšīzes līgumā var paredzēt lietotāja saistības nodot zināmu skaitu uzņēmējdarbības apakšlicenču noteiktā
laika posmā.
7.4.4. Franšīzes līgumu galvenie juridiskie termini un nosacījumi
Līgumu, kas paredzēts vispusīgai uzņēmējdarbības apakšlicencēšanai, nevar noslēgt
uz ilgāku laika posmu par franšīzes līgumu. Franšīzes līgums jānoslēdz rakstveidā. Līgums jāreģistrē valsts iestādē „Valsts intelektuālā īpašuma centrs” (turpmāk – „Reģistrējošā institūcija”). Līguma un tā laušanas/izbeigšanas grozījumi arī ir jāreģistrē. Šim
nolūkam reģistrējošajā institūcijā ir jāiesniedz:
• iesniegums par reģistrēšanu;
• trīs līguma eksemplāri (divi oriģināli, viena – pieteicēja apstiprināta kopija);
• pilnvara personai, kas aizpilda iesniegumu (ja iesniegumu aizpilda pārstāvis);
• dokuments, kas apstiprina patenta nodokļa apmaksu.
Patenta nodoklis precizēts Nodokļu kodeksa 23. pielikumā un ir 100 ASV dolāri par
līguma reģistrēšanu un 50 ASV dolāri par laušanu vai grozījumiem. Baltkrievijā ir speciāli noteikumi visiem tirdzniecības līgumiem ar ārzemēm (franšīzes līgums starp Baltkrievijas iedzīvotāju un personu, kas pastāvīgi nedzīvo valstī, ir ārvalstu tirdzniecības
līgums); šādi līgumi papildus jāreģistrē bankā, ir paredzētas arī speciālas normas, kas
saistītas ar maksāšanas termiņiem un kontiem, no / uz kuriem jāveic maksājumi utt. Ja
franšīzes devējs nodod kāda īpaša intelektuālā īpašuma, kas iekļauts līgumā un nodots
lietotājam, tiesības citai personai, tas nav uzskatāms par iemeslu, lai grozītu vai lauztu
franšīzes līgumu. Jaunais īpašnieks kļūst par līguma daļu, kopā ar tiesībām un saistībām, kas saistītas ar nodotajām ekskluzīvajām intelektuālā īpašuma tiesībām.
7.4.5. Pušu galvenās tiesības un saistības
Saskaņā ar Civilkodeksa 910.3 pantu franšīzes devējam ir jānodod lietotājam tehniskā,
tirdzniecības un cita informācija, kas nepieciešama lietotājam sniegtās pilnīgās licen-
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ces izmantošanai, viņam ir jāinstruē lietotājs un lietotāja darbinieki par jautājumiem,
kas saistīti ar šīs pilnīgās licences izmantošanu.
Ja franšīzes līgums neparedz citādi, franšīzes devējam ir jāsniedz pastāvīga palīdzība
un konsultācijas, ieskaitot atbalstu darbinieku apmācībā un saskaņā ar franšīzes līgumu lietotāja ražoto preču / produktu (darbu un pakalpojumu) kvalitātes kontroli. Saskaņā ar Civilkodeksa 910.4 pantu, kas regulē lietotāja darbību pamatu un raksturojumu, tam jāievēro šādas saistības:
• pienācīgi jāizmanto franšīzes devēja nosaukums, kā tas paredzēts līgumā;
• jānodrošina līdzīga preču/produktu (darbu un pakalpojumu) kvalitāte, kāda ir franšīzes devēja ražotajām precēm / produktiem (darbiem un pakalpojumiem);
• jāvadās pēc franšīzes devēja norādījumiem, lai nodrošinātu atbilstību darbības pamatojumam, licencētās teritorijas izmantošanas metodēm un nosacījumiem, kādus izmanto franšīzes devējs (ieskaitot telpu, kas tiek izmantotas franšīzes līguma
izpildē, ārējo izskatu un interjeru);
• neizpaust iegūto konfidenciālo informāciju un komercnoslēpumus (zinātnību);
• izsniegt nolīgto daudzumu vispusīgo uzņēmējdarbības apakšlicenču;
• jāinformē pircēji (klienti), ka tiek izmantots franšīzes devēja uzņēmuma nosaukums
un preču zīme.
Franšīzes līgumi var paredzēt pušu tiesību ierobežojumus, nosakot, ka:
• franšīzes devējam ir saistības nepiešķirt franšīzi citām personām tajā pašā teritorijā;
• lietotājam ir saistības nekonkurēt ar franšīzes turētāju franšīzes līgumā norādītajā
teritorijā;
• lietotājam aizliegts pirkt līdzīgas licences no franšīzes devēja konkurentiem (vai potenciālajiem konkurentiem);
• lietotājam ir pienākums ar franšīzes devēju vienoties par telpu, kas tiks izmantotas
franšīzes līguma darbībām, atrašanās vietu, kā arī telpu iekšējo un ārējo dizainu.
Saskaņā ar franšīzes līgumu noteiktos pušu tiesību ierobežojumus tiesa var atzīt par
spēkā neesošiem pēc Konkurences uzraudzības iestāžu vai citu ieinteresētu personu
pieprasījuma, ja šie ierobežojumi pamatojas attiecīgā produktu tirgus un pušu ekonomiskajā situācijā, kas ir pretrunā pretmonopolu likumam.
7.4.6. Pušu atbildības un saistības
Civilkodekss paredz, ka franšīzes devējs ir subsidāri atbildīgs par pretenzijām pret franšīzes ņēmēju par viņa saskaņā ar franšīzes līgumu pārdodamo preču/produktu (darbu
un pakalpojumu) kvalitātes neatbilstību franšīzes devēja pārdodamo līdzīgo preču/
produktu (darbu un pakalpojumu) kvalitātei.
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7.4.7. Franšīzes līguma termiņi un līguma laušana (izbeigšana)
Franšīzes līgumu var noslēgt uz noteiktu termiņu vai beztermiņa. Katrai no bez precīza spēkā esamības termiņa noslēgta franšīzes līguma pusēm ir tiesības atteikties no
līguma izpildes jebkurā laikā, paziņojot par to otrai pusei sešus mēnešus iepriekš, ja
līgums neparedz ilgāku paziņošanas laika posmu. Šāda līguma laušana iespējama bez
jebkādas otras puses piekrišanas un jebkāda papildu dokumenta parakstīšanas. Franšīzes līgumu, kas noslēgts uz noteiktu periodu, var lauzt tikai ar abu pušu piekrišanu vai
citos likumā paredzētos gadījumos, tāpat kā visu tipu līgumu vispārējos noteikumos.
Uz noteiktu periodu noslēgta franšīzes līguma laušana pirms termiņa, tāpat arī beztermiņa līguma laušana ir pamats reģistrācijai, kas jāveic saskaņā ar franšīzes līgumu
reģistrēšanas procedūru.
7.4.8. Aplikšana ar nodokļiem
Ja franšīzes devējs nav valsts iedzīvotājs, viņa franšīzes atlīdzības summa tiek aplikta
ar ārvalstu uzņēmumu, kas neveic darbību Baltkrievijas teritorijā, ienākuma nodokli.
Nodokļa tarifs, ja citādi nav norādīts Līgumā par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar
nodokļiem, par periodiskajām maksām (tas ietver maksu par licences sniegšanu franšīzes ņēmējam) ir 15 procenti. Saskaņā ar Līgumu par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem, šo nodokļa tarifu iespējams samazināt.
Lietotājs, kas dzīvo Baltkrievijas Republikā, šo nodokli no franšīzes atlīdzības summas
ārvalstu organizācijai ietur un pārskaita budžetā.
Tā kā laiks kopš frančaizinga regulējuma Baltkrievijas Republikā uzsākšanas vēl ir ļoti
īss (patiesībā tikai no 2004. gada), franšīzes līgumi plašu popularitāti vēl nav guvuši.
Daudzos gadījumos attiecības starp pusēm pamatojas tikai uz preču zīmes izmantošanas tiesību nodošanu vai vairākiem atsevišķiem līgumiem (licences līgumu, kas saistīts
ar tiesību, preču zīmes izmantošanu; līgumu, kas saistīts ar tiesību, neizpaužamas informācijas nodošanu).
Nepastāv arī ar šiem līgumiem saistīta tiesu prakse (vairāk nekā ticams, ka šādas tiesu
prakses nav vispār). Tomēr ir novērojama tendence, ka franšīzes līgumi kļūst populārāki, tāpēc ticams, ka tuvā nākotnē šāda prakse Baltkrievijas uzņēmumos kļūs plašāka.
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8. Sagatavošanās franšīzes tīkla attīstībai

Franšīzes tīkla attīstība ir tieši saistīta ar tīklam piederošo franšīzes ņēmēju skaita palielināšanu. Lai tiktu radīti priekšnoteikumi straujai un efektīvai tīkla attīstībai, franšīzes
devējam ir jāveic sagatavošanās darbi. Sagatavošanās franšīzes tīkla attīstībai ietver divus aspektus: sagatavošanos franšīzes tirgvedībai un sagatavošanos piesaistīt franšīzes
ņēmējus. Par šiem posmiem plašāk runāsim šajā nodaļā.
8.1.	Sagatavošanās franšīzes tirgvedībai
Kaut arī franšīzes tirgvedība un franšīzes radīšanai izmantojamās uzņēmējdarbības un
tās preču vai pakalpojumu tirgvedība var papildināt viena otru, tomēr tās vajadzētu
plānot, īstenot un novērtēt atsevišķi vienu no otras. Galvenais franšīzes tirgvedības
mērķis – palielināt franšīzes atpazīstamību starp potenciālajiem franšīzes ņēmējiem,
modināt to interesi par franšīzi un veicināt iegādāties franšīzi. Sagatavošanās soļi franšīzes tirgvedībai parādīti 21. attēlā.
Franšīzes tirgvedības stratēģijas
izstrāde

Franšīzes tirgvedības rīcības plāna
izstrāde

Franšīzes tirgvedības līdzekļu
izstrāde

21. att. Sagatavošanās franšīzes tirgvedībai

Katram franšīzes devējam, uzsākot plānot franšīzes tirgvedību, jāatceras, ka tā notiek
segmentā „uzņēmējdarbība uzņēmējdarbībai” un tai jāpiemīt šim segmentam raksturīgām iezīmēm, bet franšīzes radīšanai izmantotās uzņēmējdarbības kompetences un
pieredzi „uzņēmējdarbība patērētājam” tirgvedībā, kas uzkrāta, veiksmīgi īstenojot biznesa radītā produkta vai pakalpojumu tirgvedības kampaņas, var tikai daļēji izmantot
franšīzes tirgvedībā. Franšīzes tirgvedības plānošana sākas ar stratēģijas izstrādāšanu.
Biznesa pasaulē pastāv dažādas tirgvedības stratēģijas izstrādes metodikas un rīki.
Franšīzes devējs var izvēlēties jebkuru, tikai ar nosacījumu, ka izvēlētā metodika ļaus
vispusīgi, efektīvi un skaidri formulēt galvenos franšīzes stratēģijas elementus: vides
analīzes secinājumus, stratēģiskās izvēles (mērķi, stratēģijas tipu, mērķsegmentu, atšķirības un konkurences priekšrocības, pozicionēšanu utt.), tirgvedības kompleksu
(pakalpojumu vai produktu, sadali, tirgvedību, atbalstu, procesu, cilvēkus un fizisku
pamanāmību), kā arī monitoringa un vērtēšanas rīkus.
Franšīzes tirgvedības stratēģijas izstrādes pamati tika ielikti iepriekšējos franšīzes devēja
uzņēmējdarbības veidošanas posmos – franšīzes koncepcijas izstrādes laikā tika formulēts
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franšīzes tirgvedības mērķsegments. Tirgvedības stratēģija visbiežāk tiek izstrādāta vidēji
ilgam vai ilgam laika periodam, bet tās praktisko īstenošanu īstermiņā nosaka tirgvedības darbību plāns. Plānā ir skaidri jāparedz konkrētas tirgvedības darbības, to īstenošanā
izmantojamie pasākumi un kanāli, par to īstenošanu atbildīgie cilvēki, to īstenošanai nepieciešamie resursi, to īstenošanas laika plāns un sasniedzamie rādītāji. Labi izstrādātam
tirgvedības darbību plānam ir ne tikai skaidri jāformulē tirgvedības darbību īstenošana,
bet arī jāparāda katras darbības un pasākuma saistība ar tirgvedības stratēģiju.
Izstrādātajam tirgvedības darbību plānam vajadzētu raksturot nepieciešamību pēc
konkrētiem tirgvedības pasākumiem. Atkarībā no franšīzes devēja, šie pasākumi var
atšķirties, tomēr starp tiem visbiežāk sastopami ir īsa franšīzes brošūra, detalizēta
franšīzes brošūra, franšīzes izstādes stends, franšīzes interneta tīmekļa vietne utt. Var
apgalvot, ka minētie līdzekļi veido minimālo nepieciešamo franšīzes tirgvedības pasākumu komplektu, ko nepieciešamības gadījumā var papildināt ar citiem līdzekļiem.
Šajā nodaļā turpmāk aplūkosim galvenos franšīzes tirgvedības kanālus un pasākumus,
ko šajos kanālos iespējams izmantot.
8.1.1. Franšīzes tirgvedības kanāli
Kaut franšīzes tirgvedībā, tāpat kā parastā uzņēmējdarbības tirgvedībā, pastāvīgi rodas jauni kanāli un tajos izmantotie līdzekļi, tomēr pastāv zināmi kanāli un līdzekļi, kas
frančaizingā tiek izmantoti īpaši plaši. Šie kanāli ir:
• Internets. Interneta kā tirgvedības kanāla nozīme mūsdienu pasaulē strauji pieaug. Franšīzes devējam ir jāspēj izmantot interneta sniegtās iespējas. Mūsdienās ir
ierasts, ka lielāko daļu informācijas par jūs interesējošo franšīzi potenciālie franšīzes
ņēmēji cenšas atrast tieši internetā. Franšīzes devējam ir jānodrošina, lai plaša informācija par franšīzes vērtības piedāvājumu un nosacījumiem būtu pieejama viņa
tīmekļa vietnē, lai meklētājprogrammas pēc noteiktiem meklēšanas parametriem
atspoguļotu norādes uz šo vietni, lai norādes uz tīmekļa vietni tiktu ievietotas saistītajās vietnēs, kuras potenciāli var apmeklēt nākamie franšīzes ņēmēji utt.
• Sociālie tīkli. Sociālie tīkli ir, kaut arī jauns, toties īpaši strauji popularitāti gūstošs
kanāls komunikācijai ar saviem patērētājiem. Franšīzes devējam vajadzētu nodrošināt, lai galvenajos sociālajos tīklos būtu izveidoti franšīzes profili, tajos pietiekami
regulāri un pievilcīgi tiktu izplatītas ziņas, norisinātos komunikācija ar apmeklētājiem, tie tiktu iesaistīti diskusijās, spēlēs utt.
• Franšīzei veltītas izstādes un citi līdzīgi pasākumi. Franšīzei veltītas izstādes,
prezentācijas un citi pasākumi, kas veltīti tiešai sakaru nodibināšanai ar potenciālajiem franšīzes ņēmējiem, aizvien vēl spēj nodrošināt pietiekamu rezultativitāti
frančaizinga tirgvedības kontekstā. Paturot prātā, ka franšīzes pirkšana ņēmējam
nozīmē gana ilgas saistības, vairums ņēmēju aizvien vēlas personīgi komunicēt ar
izvēlēto franšīzu pārstāvjiem.
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• Franšīzu katalogi. Uz papīra drukātus franšīzes katalogus gandrīz pilnīgi ir aizstājuši interneta katalogi. Kaut arī franšīzes iekļaušana šādā katalogā nevar garantēt
veiksmīgu interesentu un pieprasījuma ģenerēšanu, tomēr bieži vien katalogi ir
obligāts spēcīgas franšīzes atribūts. Ja potenciālais franšīzes ņēmējs neatradīs franšīzes aprakstu kādā no šiem galvenajiem katalogiem, viņam var rasties šaubas par
tās uzticamību un viņš var atteikties turpināt izvērtēt tās sniegto piedāvājumu.
• Franšīzes devēja tīklam piederošie franšīzes ņēmēji. Esošo franšīzes ņēmēju
kontaktu un pazīšanās izmantošana jaunu pieprasījumu ģenerēšanai ir īpaši efektīvs līdzeklis. Uzticēšanās, ko rada esoša franšīzes ņēmēja ieteikums, var īpaši pastiprināt potenciālā ņēmēja vēlmi nopirkt franšīzi.
• Franšīzu brokeri un pārdošanas starpnieki. Franšīzes brokeri un pārdošanas
starpnieki, kas strādā uz komerciāliem pamatiem, ir pietiekami efektīvs rīks pārdošanas veicināšanai. Tirgū ilgi un veiksmīgi strādājoši brokeri īsā laikā, pateicoties
tikai savam paziņu lokam, var franšīzes devējam nodrošināt lielu kvalitatīvu interesentu plūsmu.
• Frančaizinga asociācijas. Frančaizinga asociācijas un tām pielīdzināmas organizācijas pastāv gandrīz katrā pasaules valstī. Iestāšanās šādā asociācijā vai kļūšana par
tās partneri ļauj izmantot tās komunikācijas kanālus savai franšīzes tirgvedībai un
potenciālo franšīzes ņēmēju ģenerēšanai.
Nosauktais tirgvedības kanālu saraksts nav pilnīgs. Katrs franšīzes devējs var izmantot
arī dažādus citus kanālus savas franšīzes vērtības piedāvāšanai potenciālo franšīzes
ņēmēju mērķsegmentam. Tirgvedības kanāla izvēli vajadzētu vērtēt franšīzes devēja
uzņēmējdarbības un tirgvedības stratēģiju kontekstā. Franšīzes devējam, kad tas ir izvēlējies tirgvedības kanālus, ir jārada atbilstoši tirgvedības līdzekļi un efektīvi jāīsteno
tirgvedības aktivitātes. Veiksmīgai tirgvedībai vajadzētu radīt priekšnoteikumus pieprasījumu skaita un interesentu kvalitātes pieaugumam.
8.2.	Sagatavošanās franšīzes ņēmēju piesaistīšanai
Paturot prātā, ka visa franšīzes tīkla veiksmīga darbība ir atkarīga ne tikai no franšīzes
devēja pūlēm, bet arī no katra tajā strādājošā franšīzes ņēmēja pašatdeves un rezultātiem, tad franšīzes ņēmēju piesaistīšana ir ļoti svarīga.
Vērtējot franšīzes ņēmēju piesaistīšanas efektivitāti, bieži izmanto interesentu konvertēšanas franšīzes ņēmējos rādītāju. Daudzi franšīzes eksperti ir pārliecināti, ka vajadzētu orientēties uz to, ka aptuveni no 100 interesentiem tikai 1 kļūs par franšīzes ņēmēju.
Ir pilnīgi dabiski, ka katrs franšīzes devējs cenšas šo rādītāju iespējami paaugstināt,
tādā veidā ne tikai paātrinot tīkla augšanas tempus, bet arī izmantojot mazāk resursu
franšīzes tirgvedībai, interesentu piesaistīšanai, to izvērtēšanai un komunikācijai ar viņiem. Tomēr, runājot par franšīzes ņēmēju piesaistīšanas kvalitāti, jāatceras vēl viens
franšīzes tīkla rādītājs – tas ir tīrais franšīzes ņēmēju pieaugums tīklā. Šo rādītāju aprēSagatavošanās franšīzes tīkla attīstībai

127

ķina, no visiem jaunajiem franšīzes ņēmējiem atņemot tos, kuri konkrētajā periodā no
tīkla ir aizgājuši. Jo šis rādītājs ir lielāks, jo franšīzes tīkls ir veselīgāks un pievilcīgāks. Šī
iemesla dēļ, lai panāktu franšīzes tīkla stabilitāti un panākumus, franšīzes devējam ir
jāveido tāds franšīzes ņēmēju piesaistīšanas process, kas ļautu sabalansēt kā konvertēšanas, tā tīro franšīzes ņēmēju pieauguma rādītāju vērtību tīklā.
Galvenais metodiskais rīks franšīzes ņēmēju piesaistīšanas procesa vadīšanai ir franšīzes ņēmēju piesaistīšanas rokasgrāmata. Šīs rokasgrāmatas mērķis – detalizēti reglamentēt franšīzes devēja darbības no sākuma pieprasījumu ģenerēšanas līdz franšīzes
līguma parakstīšanai. Šī rokasgrāmata visbiežāk tiek izstrādāta uz juridiskā franšīzes
pārdošanas un pirkšanas algoritma pamata. Tipveida franšīzes ņēmēju piesaistīšanas
rokasgrāmata reglamentē šādus franšīzes ņēmēja piesaistīšanas soļu īstenošanas procesus, procedūras un darbības, kā arī ar tiem saistītos dokumentus, šablonus un formas:
• pieprasījuma saņemšanu;
• kandidāta reģistrēšanu;
• kandidāta pieteikuma formas aizpildīšanu;
• kandidāta atbilstības izvērtējumu;
• prezentāciju izsūtīšanu;
• iepazīšanos ar kandidātu;
• konfidencialitātes līguma parakstīšanu;
• detalizētas informācijas par franšīzi atklāšanu;
• kandidāta sagatavošanās darbu ierosināšanu;
• kandidāta piedāvāto telpu novērtējumu;
• kandidāta izstrādātā uzņēmējdarbības plāna izvērtēšanu;
• kandidāta uzticamības un finansiālās jaudas izvērtēšanu;
• franšīzes līguma saskaņošanu;
• franšīzes pārdošanas apstiprināšanu;
• franšīzes līguma parakstīšanu.
Bez procesu apraksta šajā rokasgrāmatā jābūt arī detalizētam franšīzes ņēmēja profilam, kurš tiek izstrādāts, balstoties uz franšīzes koncepcijā formulēto profilu. Šis profils
tiek izmantots kā interesentu novērtējuma un atlases kritēriju formulēšanai, tā arī franšīzes tirgvedības darbību un līdzekļu specificēšanai tā, lai tiem būtu vislielākā ietekme
uz nākamajiem franšīzes ņēmējiem.
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9.	Franšīzes tīkla atbalsta
infrastruktūras radīšana

Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūru veido franšīzes tīkla apkalpošanu nodrošinošā
franšīzes devēja organizācija, saistītie ārējie subjekti (piegādātāji, pircēji, partneri utt.)
un sakari ar tiem. Šī infrastruktūras veidošana, tāpat kā pašas franšīzes radīšana, nav
pabeigts process. Pēc tam, kad franšīzes devējs ir izveidojis sākotnējo tīkla atbalsta
uzturēšanas infrastruktūru, viņam tā ir nepārtraukti jāpaplašina un jāpilnveido tā, lai
tā, būdama atbilstoša mainīgajiem tirgus apstākļiem un franšīzes ņēmēju vajadzībām,
kļūtu par franšīzes konkurences priekšrocībām. Sākotnējie franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras veidošanas soļi parādīti 22. attēlā.
Franšīzes devēja organizācijas
izveidošana

Franšīzes tīkla apkalpošanas
infrastruktūras izveidošana

Franšīzes tīkla vadības
infrastruktūras izveidošana

22. att. Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras radīšana.

Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras pamatu veido franšīzes devēja organizācija. Jau
minējām, ka uzņēmējdarbības attīstība, izmantojot franšīzi, būtībā ir jauna uzņēmējdarbība, kas skaidri jānodala no bāzes uzņēmējdarbības, uz kuras pamata tiek veidota
franšīze. Šīs jaunās uzņēmējdarbības attīstīšanai būtu jārada atsevišķa organizācija.
Franšīzes devēja darbības sākumā šī organizācija visbiežāk mēdz būt neliela un stipri
savijusies ar franšīzes radīšanai izmantojamo organizāciju. Paplašinoties franšīzes tīklam, augs arī franšīzes devēja organizācija – tajā palielināsies darbinieku skaits, radīsies
savdabīga kultūra un tā aizvien vairāk attālināsies no mātesorganizācijas. Franšīzes
devēja organizācijas veidošanas specifiku lielā mērā noteiks franšīzes koncepcijas un
franšīzes attīstības un franšīzes tīkla attīstības plāna uzdevumi. Tajos būs ne tikai formulēti uzdevumi, par kuru īstenošanu būs atbildīga organizācija, bet arī paredzēti tai
izvirzītie mērķi un resursi, kas jāveltī šo mērķu sasniegšanai. Ļoti svarīgi uzsvērt faktu,
ka no savas pastāvēšanas sākuma franšīzes devēja organizācija ir jāapgādā ar nepieciešamajiem finanšu resursiem, cilvēkresursiem, materiālajiem un nemateriālajiem resursiem. Ja tas netiks īstenots nepieciešamajā apmērā, nevar cerēt, ka šī organizācija
spēs pienācīgi un laikus īstenot franšīzes un franšīzes tīkla attīstībai izvirzītos mērķus.
Pēc tam, kad ir radīta franšīzes devēja organizācija, tai pašai būtu jāpārņem franšīzes
radīšanas darbi, kurus iepriekš aprakstījām šajā grāmatā, un franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras veidošanas darbu koordinēšana, kā arī būtu jāpāriet pie franšīzes tīkla ap-
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kalpošanas infrastruktūras radīšanas. Franšīzes tīkla apkalpošanas infrastruktūra ietver
elementus, kas ir nepieciešami nepārtrauktai un veiksmīgai uz franšīzes pamata strādājošas struktūrvienības funkcionēšanai un gala patērētāju vajadzību apmierināšanai.
Šie elementi var variēt atšķirīgos franšīzes tīklos, atkarībā no franšīzes radīšanai izmantojamā uzņēmējdarbības modeļa, tomēr visbiežāk tos veido dažādu preču un pakalpojumu, kuri ir nepieciešami uzņēmējdarbības modeļa funkcionēšanai, piegādātāju un
stratēģisko partneru kopums. Konstruējot franšīzes koncepciju, franšīzes devējam ir
jāizlemj, kuras preces un pakalpojumi tiks piegādāti centralizēti, bet kurus ļaus iegādāties no ārējiem piegādātājiem un kādas prasības tiem tiks izvirzītas. Franšīzes devējam
ir jāmodelē attiecības ar galvenajiem partneriem un jāizlemj, vai deleģēs šo attiecību
veidošanu un uzturēšanu franšīzes ņēmējiem, vai centralizēti pārvaldīs tos no franšīzes
devēja organizācijas. Visbiežāk franšīzes devējs savā mājas tirgū jau ir attīstījis šādu
infrastruktūru vēl pirms franšīzes veidošanas, ar to viņš uztur savu struktūrvienību tīkla
funkcionēšanu. Tādā gadījumā ļoti ticams, ka franšīzes ņēmēji tieši izmantos jau esošo
infrastruktūru. Tomēr jaunos tirgos, kur vēl nav franšīzes devēja paša vai uz franšīzes
pamata strādājošu struktūrvienību, tādu infrastruktūru nāksies veidot no paša sākuma.
Kad franšīzes devējs ir izveidojis franšīzes tīkla apkalpošanas infrastruktūru, viņam
savu uzmanību vajadzētu veltīt franšīzes tīkla vadības infrastruktūras radīšanai. Franšīzes tīkla vadības infrastruktūra ietver elementus, kuri ir nepieciešami nepārtrauktai
un veiksmīgai franšīzes tīkla funkcionēšanai un franšīzes ņēmēju un devēja vajadzību
apmierināšanai. Tipisks franšīzes devējs sava franšīzes tīkla darbības sākumā nevelta
pārāk daudz uzmanības savām iekšējām procedūrām un darbībām, kas vērstas uz tīkla
vadīšanu. Kamēr franšīzes tīklā ir neliels franšīzes ņēmēju skaits, devēja darbinieki visbiežāk spēj vadīt tos bez papildu instrukcijām vai noteikumiem. Tomēr, ejot laikam un
palielinoties franšīzes tīklam, pieaug vajadzība pēc franšīzes devēja organizācijas un
tās darbībām, vērstām uz franšīzes tīkla subjektiem, pēc sistēmiskas vadības. Pieaugot
organizācijai, palielinās ne tikai izaicinājumu mērogs, bet rodas arī pilnīgi jauni izaicinājumi, ar kuriem organizācija iepriekš nav saskārusies. Uz franšīzes tīkla paplašināšanas izraisītajiem izaicinājumiem franšīzes devējam vajadzētu atbildēt, attīstot franšīzes
tīkla vadības metodikas un to īstenošanu atbalstošus tehnoloģiskus risinājumus, kas
arī veido franšīzes tīkla vadības infrastruktūru. Galvenās franšīzes tīkla vadības metodikas reglamentē franšīzes ņēmēju norēķināšanos, kvalitātes kontroli un tās pastāvīgu
uzlabošanu, iekšējo tīkla komunikāciju, informācijas vadību, informācijas tehnoloģiju
vadību, franšīzes ņēmējiem sniedzamos pakalpojumus un palīdzību, franšīzes ņēmēju
kvalifikācijas celšanu, palīdzību franšīzes ņēmējiem, kuri vēlas pārdot vai nodot savu
biznesu, kas darbojas uz franšīzes pamata, utt.
Franšīzes devējs, radījis franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūru, izstrādājis tirgvedības un
franšīzes ņēmēju piesaistīšanas līdzekļus, franšīzes juridiskos dokumentus un zinātnības nodošanas franšīzes ņēmējam līdzekļus, ir pilnīgi sagatavojies publiski paziņot, ka
viņš sāk paplašināties franšīzes veidā, un uzsākt īstenot tirgvedības kampaņu, ģenerēt
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interesentu plūsmu, rīkot kandidātu novērtēšanu un atlasi, kā arī parakstīt franšīzes
līgumus.
Franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras veidošanas posms noslēdz franšīzes devēja uzņēmējdarbības veidošanas posmu. Kā jau tika minēts, veiksmīgos franšīzes tīklos franšīzes pilnveidošana un attīstība neapstājas franšīzes izveidošanas posma beigās, bet
notiek pastāvīgi. Viens no svarīgākajiem šī procesa dalībniekiem un pilnveidošanās
ideju avotiem ir katrs tīklā esošais franšīzes ņēmējs, kura ikdienas veiksme uzņēmējdarbībā ir atkarīga ne tikai no viņa paša pūlēm, bet arī no franšīzes devēja darbībām.
Lai franšīzes devējs varētu radīt pievilcīgu franšīzi un veiksmīgi attīstītu franšīzes tīklu,
viņam ir izcili jāpazīst un jāsaprot ne tikai savas uzņēmējdarbības radīto produktu vai
pakalpojumu gala patērētāji, bet arī franšīzes ņēmēji.
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10.	Turpmākā franšīzes devēja
uzņēmējdarbība

Franšīzes veidošana, franšīzes tīkla attīstības rīku sagatavošana un franšīzes tīkla atbalsta infrastruktūras izveidošana ir tikai pirmais solis ilgajā veiksmīga franšīzes devēja
ceļā. Šajā grāmatā mēs aprobežojāmies ar franšīzes devēja uzņēmējdarbības veidošanas raksturojumu un tikai virspusēji aplūkojām franšīzes devēja uzņēmējdarbības
aspektus – franšīzes pārdošanas process tika aprakstīts 2.3.3. nodaļā, bet franšīzes tīkla
attīstība – šīs grāmatas 2.3.4. nodaļā. Plašākam franšīzes devēja uzņēmējdarbības attīstības un franšīzes tīkla paplašināšanās aprakstam mēs plānojam veltīt savu nākamo
grāmatu.
Novēlam veiksmi jūsu franšīzes devēju uzņēmējdarbības veidošanā un ceram, ka mūsu
jaunā grāmata tiks izdota tieši tad, kad jūsu franšīzes tīkls būs izaudzis un jūs atkal izjutīsiet nepieciešamību pēc zināšanām veiksmīgai jūsu franšīzes tīkla vadīšanai.

132

Turpmākā franšīzes devēja uzņēmējdarbība

11. Par projektu

Šī grāmata sagatavota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta LLB2-168 „Creation of franchising co-operation network in Latvia-Lithuania-Belaruscrossborder region” (īsāk „F.A.R.Network”) ietvaros. Projektu īsteno Lietuvas Biznesa darba
devēju konfederācija kopā ar partneriem – Latvijas Universitāti un Baltkrievijas Republikānisko biznesa konfederāciju. Projekta mērķis – Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pierobežas reģionos radīt priekšnoteikumus aktīvāk izmantot frančaizingu kā uzņēmējdarbības modeli un nodibināt pastāvīgi strādājošu to organizāciju, kas sadarbojas,
attīstot frančaizingu, tādējādi veicinot ātrāku šo reģionu ekonomisko izaugsmi.
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. g. periodā aizstāj Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB kaimiņattiecību programmas Dienvidu prioritātes IIIA programmu.
Programmas kopējais stratēģiskais mērķis ir stiprināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pierobežas reģiona teritoriālo sadarbību, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību,
paaugstināt ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un
kultūras daudzveidību. Programmā piedalās Latvijas Latgales reģions, Lietuvas Paņevēžas, Utenas, Viļņas, Alītas un Kauņas apriņķi, kā arī Baltkrievijas Vitebskas, Mogiļevas,
Minskas un Grodņas apriņķi.
Programmas kopējā pārvaldes institūcija ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija.
Programmas interneta vietne www.enpi-cbc.eu.
Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas ir nolēmušas pakāpeniski apvienot zināšanas, resursus un nākotni. Pēc 50 paplašināšanas gadiem dalībvalstis ir radījušas stabilitātes, demokrātijas un pastāvīgas attīstības telpu, saglabājot kultūru daudzveidību,
toleranci un personas brīvību. Eiropas Savienība cenšas dalīties ar šiem sasniegumiem
un to vērtību ar valstīm un iedzīvotājiem ārpus tās robežām.
Par sniegto informāciju pilnīgi atbildīgi ir grāmatas autori, un šo informāciju nekādā
veidā nevar izmantot Eiropas Savienības viedokļa izteikšanai.
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12. Par projekta partneriem

Lietuvas Biznesa darba devēju konfederācija (LBDDK) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija. LBDDK nodibināta 1999. gada 24. aprīlī, apvienojieties divām lielākajām mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) pārstāvošām konfederācijām – Lietuvas Uzņēmēju
darba devēju konfederācijai un Nacionālajai uzņēmēju konfederācijai. Pašlaik LBDDK
apvieno vairāk nekā 1800 uzņēmumus un reģionālās un nozaru biznesa asociācijas. Tā
ir lielākā mazos un vidējos uzņēmumus pārstāvošā organizācijas Lietuvā. LBDDK locekļi ir dažāda lieluma uzņēmumi - sākot no individuālajiem uzņēmumiem, kuros strādā
1–2 darbinieki, un, beidzot ar koncerniem, kuros ir līdz 3 000 darbinieku. Konfederācija
apvieno dažādu nozaru uzņēmumus, tajā skaitā ārvalstu kapitāla, valsts uzņēmumus,
kā arī bezpeļņas organizācijas. Galvenais konfederācijas uzdevums – censties veidot
labvēlīgus ekonomiskos, tiesiskos, sociālos, ētiskos apstākļus biznesa attīstībai valstī.
LBDDK ar savu darbību cenšas valstī radīt demokrātisku un labvēlīgu vidi biznesa attīstībai, kura veicinātu jaunu darba vietu radīšanu, iniciatīvu un radošumu uzņēmējdarbībā, investīcijas Lietuvas ekonomikā un garantētu to drošību. LBDDK pārstāv savu
locekļu intereses valsts institūcijās, organizē mācības, uztur sakarus ar organizācijām,
kas sniedz palīdzību MVU, kā arī Lietuvas Republikas vēstniecībām ārvalstīs. LBDDK ir
Lietuvas Franšīzes centra dibinātāja.
Baltkrievijas Republikāniskā biznesa konfederācija (BRBK) ir lielākā biznesa konfederācija Baltkrievijā. BRBK tika dibināta 2007. gadā. BRBK galvenie dibinātāji – Minskas
Uzņēmēju un darba devēju asociācija, reģionālās Brestas, Vitebskas, Grodņas un Mogiļevas biznesa asociācijas un Republikāniskā arodbiedrība. Jau no darbības sākuma
BRBK ir lielākā biznesa asociācija Baltkrievijā. Pašlaik BRBK apvieno pavisam 143 organizācijas valstī – 92 dažāda lieluma uzņēmumus, 28 reģionālās biznesa un rūpniecības
asociācijas, kā arī vairākas zinātnes iestādes,
investīciju fondus un citas organizācijas. Galvenais konfederācijas mērķis – uzlabot
mazo, vidējo un lielo uzņēmumu biznesa vidi Baltkrievijā, veicināt pilsoņu aktivitāti uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jomās. BRBK sniedz juridiskus, konsultēšanas
un apmācību pakalpojumus biznesa administrēšanas jautājumos valsts uzņēmumiem
un organizācijām.
Latvijas Universitāte – viena no senākajām un lielākajām izglītības, profesionālās sagatavošanas un zinātnisko pētījumu institūcijām Latvijā un visā Baltijas valstu reģionā.
Latvijas Universitāte nodibināta 1919. gadā, tā atrodas valsts galvaspilsētā Rīgā. Pašlaik
universitātē studē vairāk nekā 15000 studentu. Universitātē ir 13 fakultātes: Bioloģijas,
Ķīmijas, Fizikas un matemātikas, Ekonomikas un vadības, Pedagoģijas, psiholoģijas un
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mākslas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Vēstures un filozofijas, Juridiskā, Medicīnas,
Humanitāro zinātņu, Sociālo zinātņu, Teoloģijas. Studenti var izvēlēties starp vairāk
nekā 130 valsts akreditētām akadēmiskām un profesionālām studiju programmām.
Latvijas Universitātes misija – strādāt turpmākai Latvijas un tās pilsoņu attīstībai. Radoši savstarpēji integrējot dažādas zinātnes jomas, tā tiecas uz Eiropas standartiem atbilstošu augstāko izglītību, starptautiskās sadarbības veicināšanu un latviešu valodas
un kultūras kopšanu.
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13.	Franchise Hub – viss par frančaizingu
Baltijas valstīs un Baltkrievijā

www.FranchiseHub.eu– viss par frančaizingu Baltijas reģionā un Baltkrievijā. Tas ir pats
plašākais informācijas avots katram, kuru ir ieinteresējis frančaizings šajā ātri augošajā
reģionā.
Franchise Hub komanda tic, ka frančaizingam Lietuvā un citās reģiona valstīs ir gaiša
nākotne, kurā ir vēl vairāk veiksmīgu uzņēmumu, jaunu darba vietu un ekonomiskas
labklājības. Franchise Hub aicina pievienoties un pēc šiem mērķiem tiekties kopā.
Ko tev var dot Franchise Hub?
• Zināšanas par frančaizingu,
• Frančaizinga jaunumus,
• Baltijas reģionā un Baltkrievijā pārdodamo franšīzu sarakstu,
• Frančaizinga pasākumus Baltijas reģionā un Baltkrievijā,
• Informāciju par tuvākajiem pasākumiem – kā Lietuvā, tā pasaulē,
• Konsultēšanas pakalpojumu sniedzēju datus,
• Plašu statistiku par frančaizinga situāciju reģionā,
• Bezmaksas mācību materiālus lejupielādei.
Ar ko vietne Franchise Hub ir unikāla? Līdz vietnes izveidošanai bija jūtams sistēmiskas
un vienmēr atjaunotas frančaizinga datu bāzes par biznesa iespējām Baltijas valstīs un
Baltkrievijā trūkums.
Galvenais vietnes Franchise Hub izveidošanas mērķis – veicināt frančaizinga modeļa
atpazīstamību Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Ar tās palīdzību reģiona uzņēmējus un investorus var iepazīstināt arī ar veiksmīgākajām ārvalstu franšīzēm. Franchise Hub apvieno franšīzes devējus un potenciālos franšīzes ņēmējus kā reģiona robežās, tā ārvalstīs.
Zem Franchise Hub karoga tiek organizēta arī Baltijas valstīs un Baltkrievijā lielākā frančaizinga izstāde un konference „Franchise Hub Expo”.
Visu informāciju par frančaizingu iespējams atrast www.franchisehub.eu.
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