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ФАКТОРИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ

Докт. Мая Иванова

Въведение

Желанието за растеж и мултиплициране е стратегическо решение и произ-
тича от готовността на една фирма да излезе на чужд пазар. До каква степен
това може да стане, е сложен въпрос, разглеждан в много аспекти, основно в
изследванията на транснационалните корпорации, стратегическия мениджмънт,
международната търговия и др.1

Хотелските вериги, като транснационални предприятия и като работещи в
обслужващата сфера, представляват любопитен обект за изследване. Бидейки
големи международни корпорации, те оперират в много по-големи мащаби от
обичайните за туризма (където по правило доминират малки и средни пред-
приятия)2, при това дейността им не е ограничена до една държава, а се разпро-
стира в по-широк, глобален аспект. В този смисъл хотелските вериги носят всич-
ки качества на транснационалните компании и голяма част от тенденциите и
проблемите им важат и за тях.

При изучаването на хотелските вериги централно място в литературата
заема процесът на развитието и експанзията им, или интернационализирането
им. Под „интернационализация” се разбира процесът на растеж извън държа-
вата, където е регистрирана фирмата3 или извършване на дейност в няколко
държави, често в даден регион, или в глобален мащаб4.

Необходимо уточнение е, че процесът на експанзия не включва задължи-
телно излизане извън рамките на държавата на произход. Ако пазарът в дадена
страна е достатъчно голям, една хотелска верига може да остане и само на
него, т.е. да остане местна. Все пак, при самото й разрастване, тя се сблъсква
с аналогични въпроси като при интернационализацията. Затова самата интер-
национализация и факторите, които я определят, се отнасят и до местните вери-
ги, като процесът е улеснен поради по-малката важност на външните фактори.
1 Olsen, M.D. and А. Roper. Research in strategic management in the hospitality industry. International

Journal of Hospitality Management 17(2), 1998, 111-124; Teece, D. Transaction cost economics and
the multinational enterprise. An assessment. Journal of Economic Behavior and Organization, 7(1),
1986, 21-45.

2 Davidson, M., R. McPhail and S. Barry. Hospitality HRM: past, present and the future. International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 2011, 498-516.

3 Gross, M. and S. Huang. Exploring the internationalisation prospects of a Chinese domestic hotel firm,
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(2), 2011, 261-274.

4 Holvesson, S. Global marketing essentials. Hаrlow: Pearson Education Ltd, 2008.
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Както отбелязва Slattery5, в различните региони на света хотелиерството е
интернационализирано в различна степен. Най-висока е степента на интернаци-
онализация на англосаксонските вериги (американски и британски), обусловена
предимно от произхода на веригите. В Европа самата индустрия е много фраг-
ментирана. Въпреки, че има над 170 компании с до 10 хотела в портфолиото си6,
те на практика не успяват да приложат до такава степен брандиране на хотели-
те си и да ги позиционират като унифицирана марка.

Разглеждането на причините, които позволяват на хотелските вериги да
излязат извън границите на националния си пазар, както и факторите, с които се
съобразяват при избора на нов пазар или държава, вече представя веригите в
ролята им на участници в глобалната система на хотелиерството и туризма. С
изучаването на интернационализацията и факторите £ показваме как хотелски-
те вериги, използвайки пълния си набор от ресурси, дейности и отношения, се
развиват и растат и то с много високи темпове в световен мащаб. С оглед на
това целта на тази разработка е да идентифицира и анализира факторите, вли-
яещи върху процеса на интернационализация на международните хотелски ве-
риги. Тя се постига чрез решаването на следните научно-изследователски за-
дачи:

1) Извеждане на особеностите на хотелските вериги и значението им при
интернационализацията.

2) Идентифициране и критичен анализ на вътрешните фактори на интерна-
ционализацията.

3) Преглед и анализ на външните фактори, влияещи върху хотелските вериги.

Особености на хотелските вериги и значението им
при интернационализацията

Хотелските вериги са своебразен феномен в сферата на хотелиерството,
защото притежават няколко много специфични характеристики. От една стра-
на, те оперират множество обекти, често в различни държави, което ги при-
числява към транснационалните корпорации. От друга страна, като рабо-
тещи в сферата на услугите и още по-специално – в хотелиерството, те
носят типичните елементи на хотелския продукт, който не е аналогичен на
нито един друг продукт от бизнеса на услугите7. Услугите са тленни, неделими,
обединяващи производство и потребление, изискват задължително участие и
на потребителя. Затова те трудно се възпроизвеждат абсолютно точно и е
почти невъзможно да се поддържа постоянно качество при производството
им. Хотелиерският продукт включва съвкупност от материални елементи и услу-

5 Slattery, P. Hotel chain growth and the development process. 2003. http://www.standr.co.uk/
ind_writings.html (01.10.2012).

6 Holverson, S. and F. Revaz, F.Perceptions of European independent hoteliers: hard and soft branding
choices. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 2006, 398-413

7 Harrington, R. and М. Ottenbacher. Strategic management: An analysis of its representation and focus
in recent hospitality research, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4),
2011, 439- 462.
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ги, но също така и винаги е обвързан с конкретно местоположение и учас-
тие на клиента в производствения процес. За разлика от повечето обслуж-
ващи индустрии (консултантски услуги, туроператорска дейност, застрахова-
не), хотелиерството изисква значителен първоначален капитал, което е
присъщо и на други сектори от обслужващата сфера (вериги от индустрията на
свободното време, вериги за търговия на дребно и т.н.).

Всички тези характеристики водят до допълнителни разлики в процеса на
интернационализация на хотелските вериги.

Изследванията в областта на интернационализацията са изключително
многобройни и разностранни (вж. Приложение 1). Но макар и изобилни, публи-
кациите по интернационализацията на хотелските вериги са малко хаотични и
не стигат до общоустановена рамка, въпреки множеството опити да се опреде-
ли такава8. Отделните автори тръгват с различни презумпции и ползват разно-
образни теоретични подходи като обяснение на процеса9 – еклектичната тео-
рия10, теорията на транзакционните разходи11, агентската теория12, синкретич-
ната теория13, теорията за етноцентризма14, ресурсната теория15 и т.н. Про-
цесът на експанзия се разглежда сам по себе си, извън контекста на същността
на хотелските вериги като явление. Изведените фактори в много случаи се оказ-
ват от значение само за конкретния разгледан пример. Почти липсват изслед-
вания от гледна точка на местната туристическа индустрия и хотели, както и на
техните позиции по отношение на навлизащите хотелски вериги.

Съществено е да се посочи, че в повечето публикации се обединяват всички
стъпки от процеса на присъединяване, т.е. едновременно се разглеждат факто-
рите, които влияят и върху решението за експанзия, и върху избора на начин на
стъпване на нов пазар (т.нар entry mode). Именно поради тази причина се на-
слагват различните теории (Еклектичната теория, Теорията на транзакционни-
те разходи, Ресурсната теория, Агентската теория и др.) и в крайна сметка не

8 Dunning, J. and М. McQueen. The Eclectic Theory of International Production: A Case Study of the
International Hotel Industry. Managerial and Decision Economics,  2(4), 1981, 197-210; Contractor, F.
J. and S. K. Kundu. Modal Choice in a World of Alliances: Analyzing Organizational Forms in the
International Hotel Sector Journal of International Business Studies, 29(2), 1998a, 325-357.

9 Littlejohn. D., А. Roper and L. Altinay. Territories still to find – the business of hotel internationalisation,
International Journal of Service Industry Management 18(2), 2007, 167-183.

1 0 Dunning, J. and М. McQueen. 1981. Цит. съч.
1 1 Anderson, E. and Gatignon, H. Modes of foreign entry: a transaction cost analysis and propositions.

Journal of International Business Studies, 17(3), 1986, 1-26; Erramilli, M.K. and С. Р. Rao. Service
firms’ international entry-mode choice: a modified transaction-cost analysis approach. Journal of
Marketing, 57(3), 1993, 19-38.

1 2 Chen, J. J. and І. Dimou. Expansion strategy of international hotel firms. Journal of Business Research,
58(12), 2005, 1730-1740.

1 3 Contractor, F.J. and S. K. Kundu. Цит. съч., 1998.
1 4 Perlmutter, H.V.The tortuous evolution of the multinational corporation. Columbia Journal of World

Business, 4(4), 1969, 9-18.
1 5 Madhok, A. Cost, value and foreign market entry: the transaction and the firm. Strategic Management

Journal, 18(1), 1997, 39-61.
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се стига до цялостна рамка. В този смисъл в тази статия се концентрираме
само върху факторите, пряко касаещи решението на хотелските вериги да се
разширяват зад граница, но не и какъв точно начин за навлизане да изберат.

Вътрешни и външни фактори, влияещи върху процеса
на интернационализация на хотелските вериги

По отношение на факторите, които оказват влияние при интернационализаци-
ята, има много опити за класификация, но един от най-популярните и наложили се е
Еклектичната теория, формулирана от Dunning & McQueen16, която разпределя
факторите в три изцяло разнородни групи – свързани с вътрешните характеристики
на фирмата и собствеността, определени от страната-домакин и обусловени от
способността на фирмата да интерализира дейностите си (Ownership, Locational,
Internalizational – OLI), откъдето идва и наименованието й – „еклектична”.

На първо място са поставени т.нар. „ownership advantages”, или предим-
ства, произтичащи от собствеността. Авторите разглеждат вътрешноприсъ-
щите на фирмата характеристики, които са нейни конкурентни предимства пред
местните фирми на чуждия пазар. Това са: размерът и структурата на фирмата,
готовите й мрежи от доставчици и партньори, опитът и експертните качества на
мениджърите й, способността да внася иновации, да си позволи допълнителни
продукти или услуги, и др.

Следващата група фактори, които определят дали една компания ще на-
влезе на даден чужд пазар или не, са т.нар. „locational advantages”, или фактори,
определени от страната-домакин. Към тях спадат: размер и растеж на тури-
стическата индустрия, състояние на туристическата инфраструктура, налич-
ност и качество на персонал за хотелите, държавна политика по отношение на
туризма и хотелиерството, политическа, социална и икономическа стабилност.
В по-късни публикации някои автори прибавят и културните различия, както и
местните традиции и обичаи17, които не са изрично споменати в еклектичната
теория. При някои изследвания на конкретни казуси се добавя по-голяма те-
жест на политическите и икономическите условия в страната домакин18.

Като последна група фактори, обуславящи развитието на една компания
зад граница, Дънинг посочва т.нар. „internalization advantages”, или способнос-
тта на фирмата да интернализира ресурсите и дейността по оползотворя-

1 6 Dunning & McQueen. Цит. съч., 1981.
1 7 Altinay, L. The internationalization of hospitality firms: factors, influencing a franchise decision-

making process, Journal of Services Marketing 21(6), 2007, 398-409; Pine, R., Н. Zhang and Qi, P. The
challenges and opportunities of franchising in China’s hotel industry. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 12(5), 2000, 300-307.

1 8 Heung, V., Н. Zhang and С. Jiang. International franchising: Opportunities for China’s state-owned
hotels? International Journal of Hospitality Management 27(3), 2008, 368–380; Guillet, B. D., H.Q.
Zhang, and В. W. Gao. Interpreting the mind of multinational hotel investors: Future trends and
implications in China. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 2010, 222-232; Zhang,
H. Q., B. D Guillet and W. Gao. What determines multinational hotel groups’ locational investment
choice in China? International Journal of Hospitality Management, 31(2), 2012, 350-359.
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ваннето им, което на практика става чрез избор на начин за навлизане на новия
пазар. Под „интернализация” авторът разбира степента на контрол, който фир-
мата-майка е способна да упражнява върху собствените й и придобитите ре-
сурси или, с други думи, дали хотелската компания да се установи чрез соб-
ствени инвестиции или чрез договорни отношения. Tази група фактори засягат
по-скоро начина на навлизане на новия пазар, разгледан в контекста на Теорията
на транзакционните разходи, поради което не са обект на тази разработка.

Еклектичната теория е широко приета и много изследвания се базират
именно на нея19, потвърждавайки постулатите й20. Johnson & Vanetti, например,
прилагат успешно еклектичната теория за района на Централна и Източна Ев-
ропа и я доразвиват като извеждат допълнителни фактори от страната-домакин
– размерът и имиджът на града, инфраструктурата на региона и възприятието
на региона като атрактивна бизнеслокация. Като недостатък, обаче, следва да
се посочи, че еклектичната теория е статична и не взема под внимание корпо-
ративната стратегия и вземането на решения, които са строго субективни за
всяка компания и също представляват конкурентно предимство спрямо остана-
лите фирми21. Ето защо Contractor & Kundu22 стъпват на няколко съществува-
щи концепции за интернационализацията и създават своя собствена – „синкре-
тична”, с цел да превъзмогнат недостатъците им.

В повечето случаи изследователите23 разглеждат факторите на интер-
национализацията в много опростен план, разделяйки ги на вътрешноприсъ-
щи на фирмата (firm-specific), и външни (country-specific), което в случая е ана-
логично на еклектичната теория, но с различно наименование, групиране и до-
бавени допълнителни условия. За да включим и тези автори в изследването и
така да направим по-подробно обобщение на факторите на интернационализа-
ция, ние също ги разделяме на вътрешни и външни.

Вътрешните фактори обхващат необходимите условия за международен
растеж, които се крият в самата фирма/хотелска верига, в собствените й ресур-
си, размер, конкурентни предимства, но също така и стратегически планове и
цели, а външните са тези, които предопределят мястото, където фирмата е
избрала за развитие на дейността си (вж таблица 1).
1 9 Dunning, J. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity.

International Business Review, 9(2), 2000, 163-190.
2 0 Johnson, C. and М. Vanetti.  Locational strategies of international hotel chains. Annals of Tourism

Research, 32(4), 2005, 1077–1099; Guillet, B. D., H. Q. Zhang and B. W. Gao. Цит. съч.; Burges, C.,
А. Hampton, L. Price, А. Roper. International hotel groups: what makes them successful? International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(2/3), 1995, 74-80.

2 1 Altinay. Цит. съч., 2007; Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998.
2 2 Contractor, F.J. and S. K. Kundu. Franchising versus company-run operations: Modal choice in the

global hotel sector. Journal of International Marketing, 6(2), 1998b, 28-53; Contractor and Kundu.
Цит. съч., 1998.

2 3 Quer, D., Е. Claver and R. Andreu. Foreign market entry mode in the hotel industry: the impact of
country- and firm-specific factors. International Business Review, 16(3), 2007, 362-376; Hill, C.W., Р.
Hwang and С. Kim. An eclectic theory of the choice of international entry mode. Strategic Management
Journal, 11(2), 1990, 117-128.
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Таблица 1

Външни и вътрешни фактори на интернационализацията

• Вътрешни фактори на интернационализацията
Вътрешните фактори са по-скоро условия, обуславящи готовността на хо-

телската верига да се мултиплицира. От гледна точка на ресурсния подход,
това е начин фирмата/хотелската верига да разгърне ресурсите си24, докато в
светлината на теорията за транзакционните разходи е средство да експлоатира
по-пълно наличните специфични активи25. И в двата случая става дума за транс-
фериране и оползотворяване на собствените конкурентни предимства. Една хо-
телска верига може да се развива главно заради вътрешните си силни страни
(конкурентни предимства), които са съответно резултат, както от наличния на-
бор ресурси и способности, така и от дейностите, чрез които се управляват. Но
също така могат да дойдат и от отношенията в рамките на веригата с най-
близките институции от микросредата. Търговската марка, резервационната
система, стандартите на обслужване, са едни от най-важните ресурси на хотел-
ската верига, които са в основата на конкурентните й предимства. Те се прила-
гат благодарение на международия опит и организационни умения, ефективна
организация и информационна система, а техни носители са служителите, ме-
ниджърите, собствениците на веригата, определени в таблица 1 като компетен-
тни и обучени кадри.

Фактори на интернационализацията
вътрешни външни

 размер на фирмата
 международен опит
 силна търговска марка
 компетентни управленски кадри,

професионални умения
 развито конкурентно предимство,

специализирано ноу-хау
 налични финансови ресурси - икономии

от мащаба
 утвърдена технология
 качество и контрол
 глобална резервационна система
 система за обучение на персонала
 стратегически и бизнесцели на фирмата

 икономически условия в страната-домакин,
ниво на икон. развитие

 политически и законодателни условия,
отвореност към чужди инвестиции,
държавна политика

 политически и икономически риск
 културни различия или културна дистанция
 пазарен потенциал
 инфраструктура
 увеличен социален пресперитет/покупателна

способност на местното население
 особености на местния пазар – местни

предприемачи, налични потенциални
партньори

 наситеност и конкуренция на собствения
пазар

 атракции, мега събития, турист. ресурси

2 4 Dev, C., К. Erramilli and S. Agarwal. Brands across borders. Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly, 43(6), 2002, 91-104; Madhok. Цит.съч., 1997.

2 5 Madhok, A. Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and
resource-based theories of the firm and the institutional structure of production. Strategic Management
Journal, 23(6), 2002, 535-550.



129
Статии

От вътрешноприсъщите на фирмата фактори като един от определящите
се посочва размерът на фирмата26. Разбира се, за големите фирми е много
по-лесно да осигурят ресурси – финансови, човешки или други. Точно при хо-
телските вериги, обаче, големината на фирмата не оказва толкова голямо зна-
чение при решението й за интернационализация. Има много примери, при които
относително малки фирми успешно се реализират (New Otani, Япония), тъй като
преобладаваща форма за навлизане е чрез договори, както и чрез трансфера на
технологии, който е много по-лесен и достъпен.

Подобна е ситуацията с международния опит – не винаги в хотелиер-
ството той е необходимо условие за навлизане на чужд пазар27. Oпределено
силната търговска марка присъства като фактор в повечето изследвания,
независимо дали в хотелския сектор.28 Безспорно тя е един от основните двига-
тели при интернационализацията, защото осигурява популярност, разпознавае-
мост, олицетворява определен имидж и репутация пред клиентите29. Също така
авторите са единодушни по отношение на професионалните умения и управ-
ленски опит30.

За обслужващия сектор като конкурентно предимство най-често се по-
сочва специализирано ноу-хау,31 или технология на обслужване, която при
някои хотелски вериги е под формата на подробно описани стандарти и насоки
на поведение за всяка стъпка от процеса на обслужване на клиентите. Глобал-
на резервационна система, развита мрежа дистрибутори, система за
обучение на персонала32 също се считат за конкурентни предимства на хотел-
ските вериги, които те могат да експлоатират на нови пазари.

Наличните финансови ресурси са безусловен фактор за развитие на която
и да е фирма, особено в международен план33. И все пак, в контекста на хотел-
ските вериги, финансовата обезпеченост остава на по-заден план в случаите, ко-
гато навлизането е само на некапиталова основа и основният финансов риск се
поема от местния партньор (франчайзополучател или собственик на хотел)34.
2 6 Erramilli & Rao. Цит. съч., 1993; Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005.
2 7 Fladmoe-Lindquist, K. International Franchising: capabilities and development. Journal of Business

Venturing, 11(2), 1996, 419-438.
2 8 Alexander, N. and А. Lockwood. Internationalisation: a comparison of hotel and retail sectors. The

Service Industries Journal, 16(4), 1996, 458-474; Doherty, A.M. The internationalization of retailing.
Factors influencing the choice of franchising as a market entry strategy. International Journal of Service
Industry Management, 18(2), 2007, 184-205; Peters, M. and J. Frehse. The internationalization of the
European hotel industry in the light of competition theories. Tourism, 53(1), 2005, 55-65.

2 9 Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998; Chen & Dimou. Цит. съч., 2005; Heung et al. Цит. съч., 2008.
3 0 Fladmoe-Linquist. Цит. съч., 1996.
3 1 Erramili & Rao. Цит. съч., 1993; Harrison, J. and С. Enz. Hospitality Strategic Management, New

Jersey: John Wiley & sons, Inc. 2005
3 2 Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998; Heung et al. Цит. съч., 2008.
3 3 Quer et al. Цит. съч., 2007.
3 4 Brown, J. R., C. S. Dev and Z. Zhou. Broadening the foreign market entry decision: separating

ownership and control. Journal of International Business Studies, 34(5), 2003, 473-488; Dev, C., J.
Brown and K. Z. Zhou. Global Brand Expansion. How to select a market entry strategy. Cornell
Hospitality Quarterly, 48 (1), 2007, 13-28.
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Една от основните критики към еклектичната теория е пропускът на стра-
тегическите цели на фирмата като влияещи върху решението за интернацио-
нализация. Цялостната стратегия и намерения за развитие на една фирма опре-
делят посоката, която да поеме, за да се реализира според предначертаните
цели. Излизането на чужди пазари, както вече бе посочено по-горе, е една от
стратегиите за развитие35.

• Външни фактори на интернационализацията
Външните фактори за хотелската верига са факторите на макросредата.

Макар и считани за косвени, те са важна част от условията, които обуславят
избора на хотелската верига на една или друга държава. До голяма степен
оказват влияние и отношенията с външните заинтересовани лица, представля-
вани от конкуренти, доставчици, партньори, клиенти и посредници. На практика,
това са всички извън хотелската верига като организация.

Като външни фактори, влияещи върху процеса на експанзия на хотелските
вериги, най-често се посочват политическият режим в страната-домакин36, ико-
номическата ситуация в момента, както и перспективите в близко бъдеще –
риск от инвестиране37. Като по-конкретни показатели се извеждат собственост
на обектите (важи основно за държавите с комунистически и посткомунисти-
чески режими, където преобладаващата собственост е държавна)38, капитало-
ви пазари39, пазарен потенциал40, културна и езикова близост41, местният турис-
тически пазар и конкуренти42, наличие на качествени човешки ресурси, обучен
персонал и мениджъри43. В по-нови публикации като фактори се посочват и
страната на произход на хотелската верига и условията в нея44.

3 5 Altinay, L. and М. Altinay. How will growth be financed by international hotel companies, International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(5), 2003, 274-283; Contractor & Kundu. Цит.
съч., 1998; Rodriguez, A.R. Determining factors in entry choice for international expansion. The case
of the Spanish hotel industry. Tourism Management, 23(6), 2002, 597-607.

3 6 Pine, R., and Р. Qi. Barriers to hotel chain development in China. International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 16(1), 2004, 37-44; Heung et al. Цит. съч., 2008

3 7 Altinay & Altinay. Цит. съч., 2003; Wu, A., Costa, J. and Teare, R. Using environmental scanning for
business expansion into China and Eastern Europe: the case of transnational companies. International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(7), 1998, 257-263

3 8 Pine and Qi, Цит. съч., 2004.
3 9 Altinay. Цит. съч., 2007.
4 0 Guillet et al. Цит. съч., 2010; Wu et al. Цит. съч., 1998.
4 1 Altinay and Altinay. Цит. съч., 2003; Vaishnav, T., L. Altinay.The franchise partner selection process

and implications for India. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 1(1), 2009, 52-65; Wang, Y.,
M. R. Vela and К. Tyler. Cultural perspectives: Chinese perceptions of UK hotel service quality.
International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research, Vol. 2 No. 4, 2008 pp. 312-329.

4 2 Pine and Qi. Цит. съч., 2004; Gross and Huang. Цит. съч., 2011; Guillet, et al. Цит. съч., 2010.
4 3 Wang, et al. Цит. съч., 2008; Heung, et al. Цит. съч., 2008; Cervino, J. and J. Bonache. Hotel management

in Cuba and the transfer of best practices. International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 17(6), 2005, 455-468.

4 4 Chen & Dimou. Цит. съч., 2005; Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005; Mayhofer, U. International
Market Entry: Does the Home Country Affect Entry-Mode Decisions? Journal of International
Marketing, 12(4), 2004, 71-96.
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Политическият режим в страната-домакин се отнася основно за държа-
вите с комунистически, посткомунистически или авторитарен режим, където
не важат принципите на свободния пазар или има ограничения върху стопанска-
та дейност под един или друг вид. Най-често даван пример в литературата е
Китай – главно заради все по-нарастващото му значение в световен мащаб,
както и поради огромния потенциал, който притежава. Внимание също се отде-
ля на страни като Куба, страните от Централна и Източна Европа, Русия, стра-
ните от Близкия изток, Северна Африка, както и югоизточна Азия, които тепъ-
рва излизат като потенциални домакини, с нарастваща туристическа индустрия
и стабилизирана икономическа ситуация. В последно време политическата
стабилност е определяща за развитието на една страна въобще – примерът с
Либия и други арабски държави показват прякото въздействие на политически-
те неуредици върху всички останали сектори в страната. Режимът на управле-
ние е пряко свързан с правните норми и собствеността на хотелите. Отно-
во в контекста на Китай, като централно регулиран пазар, ролята на държа-
вата като пряк участник е от първостепенно значение и се отразява както на
настоящата ситуация, така и на перспективите по отношение на развитието на
туристическата и хотелиерската индустрия45. С подобно значение е и отворе-
ността към навлизането на чужди инвестиции. За много държави при-
вличането на чужди капитали е сред приоритетите за развитие, което съответ-
но създава много по-благоприятна среда за навлизащите компании – като об-
лекчено данъчно облагане, намалени бюрократични пречки и др.

Икономиката е другият важен фактор, който изисква съобразяване при
навлизането на чужд пазар. Степента на развитие и стабилност по прин-
цип привличат по-голям брой инвеститори, показатели са за социален проспе-
ритет, съответно наличие на пазарен потенциал, откъдето още повече се
повишава атрактивността на дестинацията. Развитието на икономиката пред-
полага развитие и на пазарна инфраструктура и по-добра база за навлизащи-
те компании.

Политическите и икономическите фактори, взети заедно, измерват и сте-
пента на политически и икономически риск за дадена държава от гледна точка
на външни фирми-инвеститори.

Местната култура, традиции, обичаи, възгледи и манталитет иг-
раят значителна роля при избора за транснационалните фирми. В този смисъл
на преден план излиза социалната страна на туризма. Velo & Mittaz46 показват
до каква степен културните различия могат да затруднят внедряването на чуж-
ди ценности, разбирането им като такива. Междукултурните различия са

4 5 Pine and Qi. Цит. съч., 2004; Gross and Huang. Цит. съч., 2011; Guillet et al. Цит. съч., 2010; Kong,
H. and С. Cheung. Hotel development in China: a review of the English language literature, International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(3), 2009, 341-355.

4 6 Velo, V. and С. Mittaz. Breaking into emerging international hotel markets; Skills needed to face this
challenge and ways to develop them in hospitality management students. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 18(6), 2006, 496-508.
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широко разучавани47 при анализирането на глобализационните процеси и посоч-
вани като съществен фактор при избора на държава, където да се инвестира.
Особено значение имат те за сектора на услугите и по-специално за туризма,
където има реални социални взаимодействия между гости и обслужващ персо-
нал, както и между служители и мениджърски екип. Реално, дори при благопри-
ятни други условия, трудностите в комуникацията с чуждата нация може да се
окажат фатални за цялостното начинание.

Физическата отдалеченост като фактор се отнася предимно за сега
прохождащи компании, които предпочитат да започнат първо със съседните
държави48. Тя е с по-голямо значение в материалното производство, където е
важна близостта на доставчици и на дистрибутори.

Съществена част е и туристическият бранш и всичко свързано с раз-
витието му – инфраструктура, конкуренти, наситеност на пазара, ту-
ристически ресурси и степен на валоризацията им, туристическата поли-
тика на държавата и т.н. Както и Porter49 отбелязва, атрактивността на инду-
стрията в комбинация с вътрешните фактори на фирмата определят конкурент-
ната й позиция на пазара. В това число влизат и особеностите на местния
пазар – наличие на потенциални партньори, надеждни доставчици.

В последно време все по-голямо значение в туризма придобиват мащаб-
ните световни събития – олимпиади, световни първенства, световни изло-
жения,50 поради ранното планиране и инвестиции, в които участват и държави
или други неправителствени институции (асоциации, сдружения и др.). Не на
последно място, особено в туризма, имат значение и самите туристически
ресурси и атракции – основата за съществуване на туризма въобще. В този
смисъл значение имат не само държавите, в които се навлиза, но и конкретните
места, където ще се локализира новият хотел – големите градове (gateway
cities/входни точки)51, курорти или други места, в зависимост от продуктовото
профилиране на веригата.

Макар и по-рядко споменавани, съществуват фактори в самата държава
на произход на хотелските вериги, които също ги подтикват към интернациона-
лизиране. Такива са например степента на наситеност на местния пазар
с хотелски вериги, законодателството в областта на конкуренцията, ко-
ето обхваща контрола върху господстващото положение на фирмите и злоупот-
ребата с него, както и неразрешените концентрации на местните пазари.
Тези фактори стимулират излизането на хотелските вериги на международните
пазари.

4 7 Minkov, M. Cross-Cultural Analysis: The Science and Art of Comparing the World’s Modern Societies
and Their Cultures. Thousand oaks: Sage Publications, 2013.

4 8 Heung et al. Цит. съч., 2008.
4 9 Porter, M. Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance. The Free Press,

New York, reprinted in 1998 with a new introduction, 1985.
5 0 Guillet et al. Цит. съч., 2010; Zhang et al. Цит. съч., 2011.
5 1 Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005.
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Заключение

Възможностите за развитие на дадена фирма се свързват неминуемо с
нейния растеж. Разширяването на дейността в рамките на собствената страна
е естествена предпоставка за бъдещо навлизане в чужди държави. Всички
международни хотелски вериги са започнали дейността си като местни вери-
ги52 и впоследствие са осъществили международна експанзия или интернацио-
нализация.

Като цяло интернационализацията е сложен и разнороден процес, който
при това придобива все по-глобален характер. Whitla53 дори смята, че в един
момент интернационализацията се превръща в „глобализация”, като двете по-
нятия се разграничават. В първото влиза просто навлизането на чужд пазар,
докато второто обхваща по-мащабно покритие на чуждите пазари, водещо не
толкова до икономически ползи, колкото до по-голяма популярност на марката,
лесна разпознавемост от клиенти от всякакви държави. Целта е постигане на
глобално покритие на основните пазари, особено в т.нар. градове – входни пун-
ктове за дадена държава54. Други автори, като Williams & Shaw,55 обръщат вни-
мание на влиянието, което интернационализацията оказва на най-близките парт-
ньори около хотелските вериги (външните заинтересовани лица – доставчици,
клиенти, конкуренти) – те също са принуднени да се интернационализират. Ту-
ристите се възприемат като активни участници в инернационализацията и ино-
вацията, благодарение на все по-нарастващата им мобилност, информираност,
и оттам – изисквания, също и като източници на идеи за нови продукти56.

В процеса на интернационализация международните хотелски вериги из-
граждат повече и по-еластични връзки с доставчици и партньори, създават и
поддържат вътрешни мрежи и отношения57. В последно време се наблюдава
възприемане на стратегии за развитие не само със стандартизирани, а по-скоро
с адаптирани, персонифицирани продукти, както и фокус върху знанията, а не
толкова върху операциите, както досега. Европейските и азиатските хотелски
вериги ще имат по-засилено развитие, с което ще намалят досегашното доми-
ниращо положение на северноамериканските и британските компании.

5 2 Cunill, O. M.Growth strategies of hotel chains: Best business practices by leading companies. New
York: The Haworth Press, 2006.

5 3 Whitla, P., Р. Walters and Н. Davies. Global strategies in the international hotel industry. International
Journal of Hospitality Management, 26(4), 2007, 777-792.

5 4 Пак там
5 5 Williams, A. and G. Shaw. Internationalization and innovation in tourism. Annals of tourism research,

38(1), 2011, 27-51.
5 6 Пак там.
5 7 Litteljohn, D. Internationalization in hotels: current aspects and developments. International Journal

of Contemporary Hospitality Management, 9(5/6), 1997, 187-192.
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Приложение 1

Научни изследвания в областта на интернационализацията
и факторите, които я oпределят
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Abstract

Increased globalization worldwide affects each branch of industry. It is particularly
evident with international hotel chains and the process of internationalization through which
those pass. The article identifies and subjects to critical analysis the internal and external
factors, which affect them in the process. Those include on the one hand the internal
preparedness of the hotel chain for expansion, and on the other - the characteristics of the
state, where it is to make an entry.

ФАКТОРЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Асп. Мая Иванова

Резюме

Возрастающая глобализация в мировом масштабе затрагивает все отрасли индуст-
рии. Особенно сильно она проявляется в международных гостиничных цепях и в процес-
се интернационализации, который они проходят. В настоящей статье идентифицируются
и подвергаются критическому анализу внутренние и внешние факторы, оказывающие на
них влияние в этом процессе. Сюда относятся, с одной стороны, внутренняя готовность
гостиничной цепи к экспансии, а с другой – харакеристики страны, в которую эта цепь
вступает.
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